
La La imatgeimatge de les de les matemmatemààtiquestiques escolarsescolars



Les Les Les matemmatemmatemàààtiquestiquestiques poden poden poden atemoriratemoriratemorir algunesalgunesalgunes personespersonespersones………
MassaMassaMassa sovintsovintsovint les les les matemmatemmatemàààtiquestiquestiques fan o han fan o han fan o han fetfetfet porporpor………

Les matemàtiques tenen una imatge selectiva i fins i tot repressiva.



AlgunesAlgunes persones persones pensenpensen que:que:
ser ser competentcompetent en en matemmatemààtiquestiques ééss una una qqüüestiestióó gengenèèticatica……
ser ser incompetentincompetent en en matemmatemààtiquestiques potpot resultar resultar encomiableencomiable……

Sovint es considera que les matemàtiques són fredes i inhumanes. També es 
considera que són l’antítesi de les humanitats.



MoltesMoltes persones persones pensenpensen que les que les matemmatemààtiquestiques ssóónn mmééss difdifíícilscils del que del que 
realmentrealment ssóónn. . 

Les matemàtiques es consideren molt difícils. També es considera que 
l’habilitat per fer matemàtiques és genètica.



DD’’altresaltres persones poden persones poden 
creurecreure que:que:
ll’’activitatactivitat matemmatemààticatica potpot
ser perjudicial ser perjudicial perper a la a la 
mentment……

Sovint, es considera que les matemàtiques són una disciplina per a bojos.



SovintSovint, les , les matemmatemààtiquestiques escolarsescolars ss’’identifiquenidentifiquen ambamb les les rutinesrutines de de 
ccààlcullcul, , ambamb elsels algorismesalgorismes i i ambamb la la manipulacimanipulacióó dd’’expressionsexpressions
algalgèèbriquesbriques i i elsels altresaltres aspectesaspectes de la de la matmatèèriaria passenpassen desapercebutsdesapercebuts..

Les matemàtiques s’identifiquen amb l’aritmètica i amb l’àlgebra.



PerPer a a moltsmolts alumnesalumnes les les matemmatemààtiquestiques
ssóónn un un misterimisteri……

S’actua com si la història de les matemàtiques no existís. 



Sovint, es considera que les matemàtiques escolars no serveixen per gran 
cosa. Amb tot, a les aules cal fer matemàtiques i les matemàtiques tenen 
prestigi acadèmic

La La utilitatutilitat i i ll’’aplicabilitataplicabilitat de les de les matemmatemààtiquestiques
queda oculta queda oculta moltesmoltes vegadesvegades..



No se No se sapsap veureveure comcom connectenconnecten ambamb la la realitatrealitat
algunsalguns contingutscontinguts escolarsescolars..



De De vegadesvegades, es , es potpot pensar que les pensar que les matemmatemààtiquestiques
escolarsescolars ssóónn una una ppèèrduardua de de tempstemps..



-(Periodista) ¿Cree que hay alguna
materia docente que no debería ser enseñada

en las escuelas?
-(Sr. Alonso) Creo que se enseñan demasiadas
cosas inútiles. ¿De qué sirven los polígonos,
el número e? Habría que enseñar a vivir la vida
más que otra cosa.

A A continuacicontinuacióó es es recullrecull un extracte un extracte dd’’unauna entrevista que es entrevista que es 
feiafeia a a ““La contraLa contra”” de la de la VanguVanguààrdiardia al Sr. al Sr. ‘‘AngelAngel ““PichiPichi””
Alonso, que a Alonso, que a mmééss dd’’entrenadorentrenador i i exfutbolistaexfutbolista ttéé el el ttíítoltol de de 
mestremestre. El Sr. Alonso, . El Sr. Alonso, posatsposats a a trobartrobar algunalgun exempleexemple de de 
coses coses benben ininúútilstils, no , no dubtedubte gensgens……



La La majoriamajoria de les persones de les persones pensenpensen que les que les matemmatemààtiquestiques
difdifíícilmentcilment poden ser poden ser interessantsinteressants. A . A mmééss, la , la 
competcompetèènciancia que la que la televisitelevisióó fa a fa a ll’’escolaescola ééss terrible.terrible.



De De vegadesvegades, a , a mmééss, les , les matemmatemààtiquestiques tenentenen
una una imatgeimatge repressivarepressiva..





Sembla com si lSembla com si l’’activitat activitat 
dd’’investigaciinvestigacióó matemmatemààtica tica 
es veies veiéés com una mena de s com una mena de 
bogeria reservada a bogeria reservada a 
persones que ja de petites persones que ja de petites 
estaven obsessionades estaven obsessionades 
per aquestes qper aquestes qüüestionsestions



La manca de cultura matemàtica fa que la pseudociència imperi.



ALGUNES CONCLUSIONS
REFERENTS A QUINA ÉS LA IMATGE DE LES

MATEMÀTIQUES ESCOLARS



1. Molt sovint les matemàtiques s’identifiquen amb
l’aritmètica i amb l’àlgebra.

Se sol pensar que els matemàtics treballen amb nombres molt grans i que 
manipulen llargues expressions algèbriques. A més, gran part de l’activitat
matemàtica que finalment s’aplicarà a la vida quotidiana no es considera com a 
tal i passa desapercebuda. Així, la geometria en general, l’estudi de les lleis de 
la probabilitat i de l’atzar, la utilització del llenguatge funcional com a mitjà de 
comunicació i altres aspectes rellevants de l’activitat matemàtica escolar 
acaben per desaparèixer sota l’espessa capa dels nombres i de l’àlgebra.

2. Les matemàtiques tenen una imatge selectiva i fins i tot
repressiva.

La utilització de les matemàtiques per a la selecció de persones ha tingut com a 
efecte advers aquest imatge dura, selectiva i repressiva de la matèria. A això
també hi han contribuït sectors significatius del professorat amb certa
tendència a ser molt primmirats i estrictes a l’hora de puntuar. Tot i que, ara 
mateix, la tendència general del professorat de matemàtiques no és pas
aquesta, la imatge recollida en el passat encara perdura .



3. En general, es considera que les matemàtiques són molt difícils. 
Moltes persones pensen, a més, que l’habilitat per fer
matemàtiques és genètica.

La majoria dels alumnes i de les alumnes pensen que les matemàtiques són molt difícils i 
que només algunes persones estan capacitades per a treballar-les. Aquest bloqueig inicial 
té conseqüències molt greus per a algunes persones, ja que els impedeix entrar en bona 
part de les activitats matemàtiques, per senzilles que siguin, en creure que no 
aconseguiran entendre res de res. Es tracta d’un cercle viciós de difícil solució.

4. Moltes persones consideren que les matemàtiques són una 
disciplina per a bojos.

El tòpic del matemàtic tancat en si mateix, despistat i desconnectat del món sembla força
vigent tot i l’evolució apreciable cap a la normalització que s’ha viscut darrerament. 



5. Per a moltes persones sembla com si la història de les 
matemàtiques no existís. 

Bona part dels alumnes i de les alumnes semblen actuar com si la història de 
les matemàtiques no existís. Sembla com si les matemàtiques estiguessin
escrites des de sempre i veuen el professorat de l’àrea com els transmissors
d’aquest coneixement misteriós. Certament, els professors de matemàtiques
també hi tenim responsabilitat en aquesta qüestió per la tendència a amagar la 
història dels conceptes i dels objectes matemàtics en considerar prioritaris
altres aspectes de la matèria. 

6. Moltes persones consideren que les matemàtiques són
fredes i inhumanes i que són l’antítesi de les humanitats.

Tot sovint s’associen les matemàtiques a la fredor de la racionalitat i se les titlla
d’inhumanes. No es recorda el vell lligam entre les matemàtiques i la filosofia
que recull la història, ni es veuen les aplicacions de les matemàtiques a tota 
mena d’activitats humanes. Sembla com si les matemàtiques no fossin una 
construcció humana, sembla que siguin una mena d’imposició externa i s’arriba 
a la conclusió que les persones amb vocació per a les humanitats han d’odiar 
les matemàtiques.



7. Moltes persones consideren que les matemàtiques
escolars no serveixen per gran cosa. Amb tot, a les aules 
cal fer matemàtiques i les matemàtiques tenen prestigi
acadèmic.

Molt sovint es troben alumnes i pares que no saben veure la utilitat de les 
matemàtiques escolars i circumscriuen el seu prestigi a l’àmbit acadèmic.
Resulta ben curiós que les matemàtiques mantinguin un elevat prestigi
acadèmic. Molts alumnes i molts pares les accepten com un mal necessari i 
consideren que tenir bons resultats acadèmics en matemàtiques és un 
símptoma inequívoc de competència per a l’estudi i d’intel·ligència. Tot sovint, 
és la primera nota que miren els pares i suspendre les matemàtiques els resulta 
més preocupant que suspendre segons quines altres matèries.

8. Sovint, les matemàtiques es veuen exclusivament com el 
llenguatge de la ciència i de la tècnica.

Com ja s’ha dit, sovint es contraposen les matemàtiques i les humanitats. Des 
d’aquesta òptica, les matemàtiques s’identifiquen amb el llenguatge de la ciència 
i de la tècnica i no es consideren rellevants ni les aplicacions bàsiques de les 
matemàtiques a la vida quotidiana ni els usos de les matemàtiques en els àmbits 
de les humanitats.



ALGUNES CONCLUSIONS I 
ALGUNES PROPOSTES SOBRE

L’ENSENYAMENT I L’APRENENTATGE
DE LES MATEMÀTIQUES



El contacte mEl contacte méés important de la majoria de persones amb les s important de la majoria de persones amb les 
matemmatemààtiques ttiques téé lloc en llloc en l’à’àmbit escolar. La imatge que moltes persones mbit escolar. La imatge que moltes persones 
tenen de les matemtenen de les matemààtiques provtiques provéé directament ddirectament d’’aquest aquest ààmbit i difmbit i difíícilment cilment 
podrpodràà canviar al llarg de la vida adulta.canviar al llarg de la vida adulta.

No No éés bo que el professorat ss bo que el professorat s’’hagi acostumat a conviure amb un elevat hagi acostumat a conviure amb un elevat 
grau de desmotivacigrau de desmotivacióó de lde l’’alumnat i que la societat salumnat i que la societat s’’acostumi a tenir un acostumi a tenir un 
nombre important de ciutadans que han de viure al marge de tot anombre important de ciutadans que han de viure al marge de tot allò llò 
que comporti activitat matemque comporti activitat matemààtica.tica.

ForForçça persones adultes, amb una excela persones adultes, amb una excel··lent formacilent formacióó, tenen una mala , tenen una mala 
imatge de les matemimatge de les matemààtiques i no se senten còmodes amb res que stiques i no se senten còmodes amb res que s’’hi hi 
relacioni.relacioni.

El problema El problema éés internacional. A casa nostra, però, es presenta de s internacional. A casa nostra, però, es presenta de 
manera acusada.manera acusada.



Sectors importants de lSectors importants de l’’alumnat tenen por a les matemalumnat tenen por a les matemààtiques, tiques, 
presenten uns nivells molt baixos de motivacipresenten uns nivells molt baixos de motivacióó per a totes les per a totes les 
activitats que sactivitats que s’’hi relacionen, dissenyen el seu currhi relacionen, dissenyen el seu curríículum personal culum personal 
en funcien funcióó dd’’aquesta fòbia i defugen, tant com poden, les aquesta fòbia i defugen, tant com poden, les 
matemmatemààtiques.tiques.

Sabem que Sabem que éés possible motivar alguns alumnes per a ls possible motivar alguns alumnes per a l’’activitat activitat 
matemmatemààtica. Ens hem de preguntar, però, com podrtica. Ens hem de preguntar, però, com podrííem motivar sectors em motivar sectors 
mméés amplis de ls amplis de l’’alumnat i com podem aconseguir que malumnat i com podem aconseguir que méés persones s persones 
tinguin una bona imatge de les matemtinguin una bona imatge de les matemààtiques.tiques.

Hi ha Hi ha importantsimportants obstacles per a la obstacles per a la innovaciinnovacióó queque expliquenexpliquen per per ququèè hi ha hi ha 
unauna fortaforta tendtendèènciancia a no a no durdur a a termeterme innovacionsinnovacions a les classes de a les classes de 
matemmatemààtiquestiques. Per . Per aixòaixò mateixmateix, el , el canvicanvi dd’’imatgeimatge ééss tan tan difdifíícilcil..



PROPOSTESPROPOSTES



MOTIVACIÓ PER AL
TREBALL DE LES
MATEMÀTIQUES

UN CICLE QUE HEM DE TREBALLAR

MILLORA DE LA
IMATGE DE LES
MATEMÀTIQUES

MILLORA DE
L’APRENENTATGE
DE LES
MATEMÀTIQUES



SÓN PENSAMENT, 
RAONAMENT I 

COMUNICACIÓ. NO 
SÓN NOMÉS 
RUTINES DE 

CÀLCUL, 
FÓRMULES I 
ALGORISMES

SÓN PENSAMENT, 
RAONAMENT I 

COMUNICACIÓ. NO 
SÓN NOMÉS 
RUTINES DE 

CÀLCUL, 
FÓRMULES I 
ALGORISMES

NO S’HAN
D’ASSOCIAR

NECESSÀRIAMENT 
NI A DIFICULTAT, NI 

A SELECCIÓ

NO S’HAN
D’ASSOCIAR

NECESSÀRIAMENT 
NI A DIFICULTAT, NI 

A SELECCIÓ

TENEN HISTÒRIA I 
TRADICIÓ I ESTAN 

EN EVOLUCIÓ
PERMANENT

TENEN HISTÒRIA I 
TRADICIÓ I ESTAN 

EN EVOLUCIÓ
PERMANENT

OFEREIXEN 
REPTES I 

SORPRESES I 
PODEN SER 
DIVERTIDES

OFEREIXEN 
REPTES I 

SORPRESES I 
PODEN SER 
DIVERTIDES AJUDEN A TENIR 

BONES SORTIDES 
PROFESSIONALS

AJUDEN A TENIR 
BONES SORTIDES 
PROFESSIONALS

TENEN MOLTES 
CONNEXIONS 

AMB EL DISSENY, 
AMB L’ART I AMB  

LA FILOSOFIA

TENEN MOLTES 
CONNEXIONS 

AMB EL DISSENY, 
AMB L’ART I AMB  

LA FILOSOFIA

SÓN ÚTILS I 
APLICABLES

SÓN ÚTILS I 
APLICABLES

ENS FAN MENYS 
MANIPLABLES I 

CONTRIBUEIXEN A 
DEMOCRATITZAR 
LES SOCIETATS

ENS FAN MENYS 
MANIPLABLES I 

CONTRIBUEIXEN A 
DEMOCRATITZAR 
LES SOCIETATS

RENOVAR LA 
IMATGE DE LES 
MATEMÀTIQUES

RENOVAR LA RENOVAR LA 
IMATGE DE LES IMATGE DE LES 
MATEMMATEMÀÀTIQUESTIQUES

Un conjunt d’estratègies



“É“És hora de revelar el secret: la funcis hora de revelar el secret: la funcióó principal de les principal de les 
matemmatemààtiques no tiques no éés organitzar xifres en fs organitzar xifres en fóórmules i fer rmules i fer 
ccààlculs enrevessats. lculs enrevessats. ÉÉss unauna forma de forma de pensarpensar i de i de ferfer
preguntespreguntes queque senssens dubtedubte ééss estranyaestranya per a molts per a molts 
ciutadansciutadans, tot i , tot i queque estestàà obertaoberta prprààcticamentcticament a a 
tothomtothom..””

JohnJohn Allen Allen PaulosPaulos

Una bona frase de J. Paulos



És força clar que, a més de les nostres feines habituals, els
professors i les professores de matemàtiques hem de treballar per
projectar una imatge renovada de les matemàtiques.

I això, en principi, no és una 
missió impossible i no ens
hauria de costar tant, perquè…

Una nova feina per al professorat de matemàtiques



- Les matemàtiques en ajuden a pensar.
- Les matemàtiques ens permeten dissenyar.  
- Les matemàtiques es poden aplicar a la majoria
d’activitats humanes.



- Les matemàtiques són útils per als ciutadans.
- Un ciutadà competent en matemàtiques
és menys manipulable. 

- El coneixement matemàtic contribueix
a democratitzar la societat.



-Les matemàtiques també tenen molt a 
veure amb l’art i amb la filosofia.
- Alguns raonaments matemàtics, com ara
la reducció a l’absurd, poden ser de gran bellesa.



- Les matemàtiques són humanes.
- Les matemàtiques permeten jugar.
- Les matemàtiques tenen història i tradició.
- Les matemàtiques gaudeixen de gran respecte
arreu del món.



-Les matemàtiques tenen el poder de 
relacionar coses aparentent molt diverses.

Potser val la pena veure’n un exemple:



QuQuèè tenentenen a a veureveure les les qqüüestionsestions segsegüüentsents??

Una estrella de cinc puntes inscrita en un Una estrella de cinc puntes inscrita en un pentpentààgongon regular.regular.

Una Una construcciconstruccióó que que demostrademostra visualmentvisualment que 64 = 65.que 64 = 65.

Una Una fotocòpiafotocòpia dd’’unun llibrellibre de de texttext xinxinèèss..

Un Un dibuixdibuix de Leonardo Da de Leonardo Da VinciVinci..

Una Una elel··lipselipse inscrita entre inscrita entre duesdues circumfercircumferèènciesncies. . 

Un poema de Rafael Alberti. Un poema de Rafael Alberti. 



Una estrella de cinc puntes inscrita en un Una estrella de cinc puntes inscrita en un pentpentààgongon regularregular



Una Una construcciconstruccióó que que demostrademostra visualmentvisualment que 64 = 65que 64 = 65

EfectivamentEfectivament, , fixeufixeu--vos que el vos que el quadratquadrat ttéé 64 64 quadratsquadrats petitspetits i que i que 
el el rectanglerectangle en ten téé 65. Les 65. Les quatrequatre peces en peces en ququèè elsels descomponemdescomponem
(dos (dos trianglestriangles i dos i dos trapezistrapezis rectanglesrectangles), ), peròperò, , ssóónn igualsiguals. Cal . Cal 
concloureconcloure, , doncsdoncs, que 64 = 65?, que 64 = 65?



Una Una fotocòpiafotocòpia dd’’unun llibrellibre de de texttext xinxinèèss..



Un Un dibuixdibuix de Leonardo Da de Leonardo Da VinciVinci



Una Una elel··lipselipse inscrita entre inscrita entre duesdues circumfercircumferèènciesncies de manera que:de manera que:

ÀÀrearea corona circular = corona circular = ààrearea elel··lipselipse



Un poema de Rafael AlbertiUn poema de Rafael Alberti

A ti, maravillosa disciplina,A ti, maravillosa disciplina,
media, extrema razmedia, extrema razóón de la hermosuran de la hermosura

que claramente acata la clausuraque claramente acata la clausura
viva en la malla de tu ley divina.viva en la malla de tu ley divina.

A ti, cA ti, cáárcel feliz de la retina,rcel feliz de la retina,
ááurea secciurea seccióón, celeste cuadratura,n, celeste cuadratura,

misteriosa fontana de mesuramisteriosa fontana de mesura
que el universo armque el universo armóónico origina.nico origina.
A ti, mar de los sueA ti, mar de los sueñños angulares,os angulares,
flor de las cinco formas regulares,flor de las cinco formas regulares,

dodecaedro azul, arco sonoro.dodecaedro azul, arco sonoro.
Luces por alas un compLuces por alas un compáás ardiente.s ardiente.

Tu canto es una esfera transparente.Tu canto es una esfera transparente.
A ti, divina proporciA ti, divina proporcióón de oro.n de oro.

Rafael Alberti. Poemas del destierro, 1946.



El poema de Rafael Alberti, El poema de Rafael Alberti, dedicatdedicat a la divina a la divina proporciproporcióó, , 
ensens ddóónana la la clauclau. Al . Al darreradarrera de de tottot plegatplegat hihi ha el nombre ha el nombre 
dd’’oror::

1 5 1,618...
2
+

Φ = =

Efectivament, tenim:



AA

LL

A A '
L L '
= = Φ



La La successisuccessióó de de 
FibonacciFibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, : 0, 1, 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, 5, 8, 13, 21, ……

AquestaAquesta famosa famosa successisuccessióó va ser va ser recollidarecollida perper Leonardo da Pisa, Leonardo da Pisa, mmééss
conegutconegut comcom FibonacciFibonacci, en el , en el seuseu extraordinariextraordinari LiberLiber AbaciAbaci (1202) i t(1202) i téé moltmolt
a a veureveure ambamb el nombre el nombre dd’’oror……

DE PAS, FIXEUDE PAS, FIXEU--VOS COM VOS COM NN’É’ÉSS DE GRAN DE GRAN LL’’INVENTINVENT DEL SISTEMA DE NUMERACIDEL SISTEMA DE NUMERACIÓÓ
DECIMAL! FINS I TOT A LA XINA EL FAN SERVIR!DECIMAL! FINS I TOT A LA XINA EL FAN SERVIR!



La La successisuccessióó de de FibonacciFibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144, 233, 377, 610,89, 144, 233, 377, 610,……

610 1,618...
377

=

n
n

n 1

alim
a→∞

−

= Φ



CertamentCertament, , totstots sabemsabem que 64 no que 64 no coincideixcoincideix ambamb 65 i que 65 i que hihi ha ha algunalgun enganyengany en el en el 
plantejamentplantejament. El que cal . El que cal ééss trobartrobar--lo. De lo. De fetfet, el que , el que passapassa ééss que que femfem una una suposicisuposicióó oculta: oculta: 
el el trianglestriangles del del quadratquadrat ssóónn de de catetscatets 3 i 8 i 3 i 8 i elsels trapezistrapezis de bases 5 i 3 i de bases 5 i 3 i dd’’alturaaltura 5; en 5; en canvicanvi, , 
elsels trianglestriangles i i elsels trapezistrapezis que componen el que componen el rectanglerectangle tenentenen una de les bases que una de les bases que nomnomééss de de 
manera manera aparentaparent valval 3. La 3. La podempodem calcular calcular fentfent úúss del teorema de Tales:del teorema de Tales:

x

8 40 3,077
5 13 13
x x= ⇔ =

El El quadradetquadradet perdutperdut es es reparteixreparteix
entre les entre les quatrequatre peces i resulta peces i resulta 
difdifíícil cil veureveure--hoho a simple vista.a simple vista.

I I aixòaixò ququèè ttéé a a veureveure ambamb el el 
nombre nombre dd’’oror? ? DoncsDoncs que que elsels
nombres que nombres que ss’’hanhan empratemprat perper ferfer
la la construcciconstruccióó de les peces,  3, 5, 8 de les peces,  3, 5, 8 
i 13, i 13, ssóónn termes termes consecutiusconsecutius de la de la 
successisuccessióó de de FibonacciFibonacci. De . De fetfet, , ééss
possiblepossible muntarmuntar construccionsconstruccions i i 
paradoxesparadoxes ananààlogueslogues ambamb
qualssevolqualssevol 4 nombres 4 nombres consecutiusconsecutius
dd’’aquestaaquesta successisuccessióó..



TambTambéé aquaquíí al al darreradarrera ss’’hihi amaga el nombre amaga el nombre dd’’oror::

La condiciLa condicióó ((ÀÀrea corona circular compresa entre rea corona circular compresa entre CC i i CC´́ = = ààrea elrea el··lipse de lipse de semiexossemiexos aa i i bb éés equivalent a:s equivalent a:

ππ··aa··bb = = ππ··aa22 -- ππ··bb22

Simplifiquem el factor comSimplifiquem el factor comúú p i dividim la igualtat per p i dividim la igualtat per bb22 ::

ComCom que que hemhem de descartar la de descartar la solucisolucióó
negativa, negativa, concloemconcloem que la que la proporciproporcióó entre entre 
elsels semiexiossemiexios de de ll’’elel··lipselipse ééss ààuriauria..

2
2

2

1 51  (posem  > 0) 1 0
2

a a a x x x x
b bb

±
= − ⇔ = − − = ⇔ =



““Ensenyar matemEnsenyar matemààtiques consisteix a donar ltiques consisteix a donar l’’oportunitat als oportunitat als 
estudiants de descobrir les coses per ells mateixosestudiants de descobrir les coses per ells mateixos..””

GeorgeGeorge PolyaPolya

DonemDonem alsals estudiantestudiant ll’’oportunitatoportunitat de de descobrirdescobrir comcom en poden en poden 
ser ser dd’’interessantsinteressants les les matemmatemààtiquestiques. . EnsEns hoho passarempassarem bbéé totstots
plegatsplegats!!


