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1. Advertiment previ 

 
El primer que volem explicitar, abans d’entrar en la matèria de la qual tracta aquesta 
comunicació, és que presentem de forma resumida una investigació a l’aula que ha 
quedat recollida de forma completa en una tesi doctoral. Remarquem aquest fet per 
un motiu ben simple: el que pretenem amb aquest text és comunicar (aquest és, 
òbviament, l’objectiu d’una “comunicació”), de manera clara i breu, els trets 
fonamentals d’un treball que ens ha ocupat, comptat en nombre de pàgines, vint 
vegades més que l’extensió màxima que podem ocupar ara. 
En aquestes condicions, podem aspirar a proporcionar una idea clara de quin és el 
nostre plantejament didàctic, el qual hem implementat a l’aula, i proporcionar també 
un resum de les conclusions a les quals hem arribat, acompanyades d’algunes 
consideracions. Ens resulta impossible, per raons d’espai i de temps, entrar en els 
detalls de les referències teòriques en les quals ens hem basat, o en els detalls tècnics 
de la recollida de dades i la metodologia d’anàlisi d’aquestes dades. Però (hi insistim) 
ens sembla perfectament possible situar inequívocament quin és el nostre 
enfocament, on l’hem aplicat i quins són els resultats més importants que hem 
obtingut.     
 
 
2. Característiques fonamentals dels nostre plantejament didàctic 

 
En primer lloc, i molt breument: el nostre treball planteja i desenvolupa un camí per 
implementar un plantejament didàctic diferent del tradicional per a la geometria 
analítica de primer de Batxillerat, amb un ús integrat del programari GeoGebra, i 
orientat a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge en situacions 
purament reals (en un centre real, amb alumnes reals, amb recursos materials reals, i 
dins de la realitat del currículum). No és només un exercici teòric: respon a una intensa 
preocupació per l’aplicabilitat realista d’un enfocament que no és tradicional. És la 
preocupació d’un docent que també fa investigació sense oblidar en cap moment que 
la seva feina té una sèrie de condicionants pràctics (les programacions, la disponibilitat 
de recursos materials, les limitacions de temps, etc.). 
Concretem, a continuació, una mica més el que hem apuntat al paràgraf anterior. 
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2.1. El plantejament “de baix a dalt” 

El nostre plantejament didàctic per a la geometria analítica de primer de Batxillerat 
consisteix en una seqüència que s’inicia amb activitats contextualitzades que indueixen 
la matematització en els alumnes, en l’entorn del programari interactiu GeoGebra, i 
que es completa amb una posterior formalització dels continguts. És un plantejament 
“de baix a dalt”, ja que, a diferència de la metodologia tradicional, no comença amb la 
presentació formal i perfectament estructurada dels continguts per passar a 
continuació als exercicis d’aplicació, sinó que la formalització arriba després que la 
matematització induïda per les activitats contextualitzades hagi preparat el terreny per 
a la fixació formal dels continguts. Amb el nostre enfocament, aconseguim una millor 
aprehensió dels continguts per part dels estudiants i també una major motivació, en 
comparació amb una metodologia tradicional. Però deixem els resultats per al final 
d’aquesta comunicació i continuem amb les característiques del nostre plantejament. 
 
2.2. Metodologia no tradicional però adaptada a les condicions reals 

Ara bé: qüestionar si és convenient mantenir un enfocament tradicional de l’activitat 
didàctica no ens ha de fer perdre de vista en cap moment que hi ha unes 
programacions didàctiques que s’han de complir i, per tant, uns objectius que cal 
assolir. En acabar l’etapa educativa del Batxillerat en la qual s’ha desenvolupat la 
nostra investigació, els nois i les noies estudiants han d’haver adquirit uns 
coneixements i unes habilitats que no tan sols han de satisfer els estàndards mínims 
fixats per l’administració educativa, i desenvolupats pel centre educatiu on estudien, 
sinó que també els han de situar en bones condicions per superar les proves d’accés a 
la universitat, si és que desitgen accedir als estudis universitaris. En conseqüència, 
qualsevol enfocament didàctic que plantegi algun tipus d’alternativa a la manera 
tradicional d’impartir les classes, ha d’assumir que haurà de funcionar en condicions 
reals i haurà de complir les programacions. Aquesta observació resulta especialment 
pertinent si tenim en compte que és fàcil caure en la temptació de reorganitzar 
continguts, buscar metodologies alternatives i crear materials nous que, malgrat la 
seva brillantor, tinguin un difícil encaix, o impossible, dins de les exigències i els límits 
que marquen el currículum i les programacions. 
El nostre propòsit comença a convertir-se en operatiu quan dissenyem activitats 
d’ensenyament i aprenentatge de la geometria analítica de primer de Batxillerat amb 
un enfocament “de baix a dalt “ i quan programem una seqüència didàctica (les 
sessions mitjançant les quals desenvolupem la unitat didàctica de geometria analítica) 
totalment integrada dins del currículum i la programació didàctica del departament de 
matemàtiques del nostre centre educatiu.  
L’encaix dins de la programació didàctica implica que la seqüència d’activitats ha 
d’estar dissenyada no només per desenvolupar (amb l’enfocament “de baix a dalt”) els 
continguts previstos, sinó que ha de respectar el temps disponible per a la unitat 
didàctica de la geometria analítica de primer curs de Batxillerat. Sota aquestes 
condicions elaborem les activitats i preparem la seva implementació per convertir en 
un conjunt operatiu el nostre plantejament didàctic.  
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2.3. Què investiguem i analitzem? 

Investiguem com l’ús de GeoGebra en situacions contextualitzades proporciona un 
entorn d’aprenentatge en el qual l’alumnat desenvolupa la matematització per 
resoldre els problemes que li plantegem. 
L’anàlisi del desenvolupament de la matematització que realitzen els alumnes en un 
context visual i interactiu és un eix fonamental del nostre treball. Les nostres anàlisis 
es realitzen sobre el que succeeix en un entorn didàctic en el qual la matematització 
dels alumnes es desenvolupa en activitats contextualitzades (que plantegen situacions 
en un marc realista o versemblant). I no tan sols això, sinó que també la pròpia 
naturalesa del programari GeoGebra proporciona una contextualització. De fet, 
considerem que visualitzar un problema i poder manipular els elements geomètrics és 
una manera de proporcionar sentit. És, per tant, en si mateixa, una manera de 
contextualitzar, és a dir, de facilitar proximitat i familiaritat. No tan sols podem 
proporcionar una contextualització pel sol fet de plantejar una situació on hi 
intervenen objectes reals o imaginaris que connecten amb l’experiència dels alumnes. 
Si el problema admet una representació geomètrica (no excessivament complicada), el 
sol fet de marcar punts i traçar línies (de visualitzar-lo) i de manipular aquests 
elements ja construeix un context. 
És evident que, un cop obtinguda la informació en el procés d’implementació, hem de 
desplegar una sèrie de processos d’anàlisi i, a partir d’aquí, construir les 
interpretacions corresponents. No tenim espai ni temps per entrar en detalls, però sí 
que considerem oportú apuntar unes quantes característiques rellevants. En primer 
lloc, que l’anàlisi contempla, individualment, tant les estratègies seguides durant la 
matematització com els resultats obtinguts en el procés de resolució, i, més 
concretament, quin és el grau d’assoliment dels resultats. En segon lloc, que no tan 
sols efectuem anàlisis activitat per activitat, sinó que també estudiem la 
matematització considerant tot el conjunt de la seqüència de les activitats.  
Però no solament obtenim informació sobre els fets objectius que es produeixen en el 
procés de matematització dels alumnes, sinó que també recollim dades sobre les 
percepcions subjectives dels alumnes en el procés d’implementació de les activitats, i 
en particular com perceben determinats aspectes que formen part de la 
matematització. Recollim i analitzem informació sobre les percepcions que tenen els 
alumnes en el progrés del procés de matematització (plantejar, avançar, trobar, 
generalitzar) al llarg de tota la seqüència d’implementació de les activitats. 
No podem oblidar, i no ho fem, que en el nostre plantejament didàctic hi ha sempre 
associada la comparació amb un plantejament tradicional. Per això demanem 
contínuament als alumnes que tinguin present aquesta comparació entre un entorn 
d’aprenentatge que per a ells és nou i un altre entorn (el tradicional) que els resulta 
molt familiar perquè, de fet, hi han estat immersos durant anys (els anys del seu pas 
pel sistema educatiu).  
Hi ha qüestions de fons, en l’àmbit de la subjectivitat i l’actitud personal, que ens 
interessen especialment: la motivació dels alumnes i la seva implicació en el procés 
d’aprenentatge. Les analitzem i interpretem a partir de les dades obtingudes. 
 

2.4. La plataforma de matematització: què és i què no és 

Anomenem “plataforma de matematització” el conjunt d’activitats amb GeoGebra que 
dissenyem per induir la matematització en els alumnes. Es tracta d’activitats 
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d’aplicació prèvies a la presentació formal dels continguts. Els alumnes llegeixen els 
breus enunciats de cada situació que planteja cada activitat i comencen a resoldre amb 
GeoGebra sense cap direcció externa durant el procés de resolució. Representen, 
visualitzen i “manipulen” interactivament, mitjançant GeoGebra. En canvi, en un 
plantejament didàctic tradicional, els continguts es presenten perfectament 
formalitzats, sense intervenció dels alumnes, i es passa a les aplicacions com a fase 
final (per tant, la matematització es presenta com un producte acabat i donat 
externament). 
És després, i només després, d’aquesta primera fase de “matematització induïda” quan 
el  professor, a partir del que han assolit els alumnes mitjançant la plataforma, defineix 
conceptes, descriu propietats, estructura continguts i, en definitiva, formalitza. 
Anomenem aquesta segona fase “formalització forçada” (forçada, en el sentit que és el 
professor qui subministra els continguts en la seva forma acabada). 
Ara bé, tot i que hem comentat allò que és la plataforma de matematització, creiem 
que resulta també important subratllar allò que no és. I, per començar, no és una 
manera rebuscada de referir-se a qualsevol mena d’utilització de les TIC aplicada a 
l’ensenyament i aprenentatge d’uns certs continguts matemàtics.  
Usar les TIC per desenvolupar exercicis d’aplicació de continguts prèviament 
subministrats pel professor no constitueix una plataforma de matematització tal com 
nosaltres l’entenem. Usar un programa o un aplicatiu TIC perquè els alumnes 
comprovin els coneixements adquirits en una unitat didàctica o en una part d’ella, no 
constitueix una plataforma. Usar les TIC per il·lustrar una explicació teòrica, o fins i tot 
com a element bàsic per exposar-la, tampoc no constitueix una plataforma. Com 
tampoc no ho és usar les TIC com a font de consulta, banc d’exercicis, recerca 
d’aplicacions relacionades amb un tema determinat, etc. 
Tot això anterior són usos de les TIC que certament poden resultar, ben dirigits, molt 
útils per als processos d’ensenyament i aprenentatge. Però el que distingeix 
fonamentalment una plataforma de matematització d’aquests exemples anteriors és el 
fet que les activitats d’aplicació indueixen una matematització que és la porta 
d’entrada a la generalització i la posterior formalització d’uns continguts. Per tant, les 
TIC no s’usen per aplicar uns continguts prèviament subministrats pel professor, sinó 
que s’usen amb l’objectiu d’anar cap a uns continguts. 
Un altre aspecte que ens sembla que val la pena destacar és que no cal un entorn 
tecnològic molt sofisticat per a la plataforma, ni activitats que presentin situacions 
complexes. No diem que no pugui ser així, però en el nostre cas, hem de dir que les 
activitats dissenyades per al nostre enfocament “de baix a dalt” plantegen situacions 
que es poden formular de manera simple i que no desemboquen en complicades 
construccions geomètriques o en llargues resolucions per escrit. El més important és 
que el disseny estigui pensat per induir la matematització, és a dir, per conduir els 
alumnes cap als conceptes, no explícitament, sinó marcant subtilment el camí a través 
de les preguntes que han de respondre. 
En tot cas, si cal (i per als alumnes de Batxillerat sí que cal) després de la fase de 
matematització induïda ja arribarem a la formalització dels continguts i, per tant, a la 
seva presentació estructurada. A partir d’aquí, podrem abordar una exercitació 
tradicional a través d’activitats (exercicis i problemes) convencionals. Resulta clar que 
al Batxillerat haurem de concedir també una gran importància al domini convencional 
dels continguts, ja que els alumnes estan en una etapa d’educació postobligatòria i de 
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marcat caràcter propedèutic (en altres paraules, han de sortir preparats per a estudis 
universitaris). 
També ens sembla oportú puntualitzar que quan ens referim a la fase de formalització 
forçada dels continguts i utilitzem els adjectius “tradicional” o “convencional” no 
necessàriament pensem en una classe magistral on el professor va omplint pissarres i 
els alumnes copien a les seves llibretes. Amb els adjectius esmentats volem significar 
que és el professor qui proporciona la formalització teòrica. Això es pot realitzar com 
fa cent anys, amb guix i pissarra, però sens dubte també es pot realitzar amb el suport 
de mitjans tecnològics moderns. Per exemple, l’ús de projeccions per presentar 
continguts teòrics, per posar exemples o per resoldre exercicis d’aplicació davant dels 
alumnes. Per tant, afirmem que una presentació teòrica d’estructura bàsica 
convencional (el professor dirigeix l’explicació, presenta i formalitza) és perfectament 
compatible amb mitjans tecnològics moderns. La no convencionalitat de la plataforma 
de matematització no resideix en el mer ús de la tecnologia, sinó en l’enfocament de 
baix a dalt i en la matematització induïda. 
 
 
3. Les activitats 

 
Després d’haver explicat les característiques fonamentals del nostre plantejament 
didàctic, ens sembla convenient donar una mostra del tipus d’activitats dissenyades 
per induir la matematització en l’entorn del programari GeoGebra, per a la geometria 
analítica de primer de Batxillerat. El conjunt complet que hem utilitzat a l’aula per a la 
fase de matematització induïda consta de vuit activitats. No les presentarem totes aquí 
per raons d’espai. 
En tot cas, i abans de presentar aquesta mostra (perquè considerem que explicar el 
nostre plantejament sense mostrar cap activitat seria una mancança en la qual no 
volem caure), expliquem, breument, de quina manera hem organitzat els continguts 
de la unitat didàctica per abordar-los primer en una fase inicial de matematització 
induïda (amb les activitats en l’entorn GeoGebra) i només després d’això passar a la 
fase de formalització forçada. 
Establim les dues agrupacions de continguts següents:  
 

1. Activitats que, gradualment, porten fins a l’equació vectorial de la recta. En 
primer lloc, plantegem als alumnes una situació en què cal trobar el punt mitjà 
entre dos punts que són els extrems d’un segment. Després, les coordenades 
dels dos punts que marquen la divisió del segment en tres parts iguals, en 
quatre parts, etc. Aquí hi ha implicats els conceptes de suma de vectors, 
producte d’un vector per un escalar (i per tant de paràmetre), punts alineats i 
dependència lineal. 

2. Activitats que, també gradualment, porten a la projecció d’un vector sobre un 
altre i per tant al producte escalar. D’aquí, a l’angle entre dos vectors. També 
aquí és on més fàcilment podem utilitzar  una contextualització situada en 
altres continguts del currículum de Batxillerat, concretament de la física: el 
treball fet per una força que provoca un desplaçament s’obté mitjançant el 
càlcul d’un producte escalar. Només la component “útil” de la força aplicada és 
la que fa treball, és a dir, aquella que es projecta sobre el vector desplaçament. 
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Amb les eines que sorgeixen dels dos punts anteriors podem construir la major part de 
l’estructura formal de la unitat didàctica (la unitat que introdueix els alumnes de 
primer de Batxillerat en la geometria analítica i les seves aplicacions elementals). 
D’aquesta manera, ens és possible reorganitzar la llista de continguts que apareix en 
una programació didàctica convencional cap un nou esquema mitjançant el qual 
mostrem com, a partir de les activitats, es despleguen tots aquests continguts: 
 

Figura 1. Esquema del bloc I d’activitats 

 
 

Figura 2. Esquema del bloc II d’activitats 

Activitats 
Treball fet per una força constant sobre un objecte que es 

desplaça en una trajectòria rectilínia 

Projecció d’un vector sobre un altre 

Producte escalar de dos vectors 

Angle entre dos vectors 

Perpendicularitat 

Bloc II d’activitats: el producte escalar 

 

Activitats 
Punt mitjà i 

punts alineats 

Producte d’un nombre per un vector Suma de vectors 

Combinació lineal i dependència 

Equació vectorial 
de la recta 

Equació 
contínua 

Equació 
implícita 

Equacions 
paramètriques 

Equació 
explícita 

Bloc I d’activitats: les equacions de la recta 
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Per tant, no seguim, com es pot observar, un ordre tradicional, que començaria pels 
conceptes de punts i vectors en un sistema de coordenades, seguiria per les 
operacions en què hi intervenen vectors (producte d’un escalar per un vector, suma de 
vectors, producte escalar de dos vectors), continuaria per  l’angle que formen dos 
vectors calculat mitjançant el producte escalar (amb especial atenció a la 
perpendicularitat), i abordaria després la definició de l’equació vectorial de la recta i, a 
partir d’ella, de les altres equacions. En comptes d’això, els alumnes realitzen una sèrie 
d’activitats en les quals matematitzen sense comptar amb una exposició formal prèvia 
dels continguts, i a partir d’aquest treball de matematització, el professor subministra 
posteriorment la formalització. Els alumnes no segueixen l’ordre tradicional segons el 
qual exerciten els continguts (que han estat subministrats pel professor) en posteriors 
exercicis d’aplicació, sinó que ja d’entrada s’enfronten a activitats en les quals han de 
matematitzar per resoldre.  
 
Mostrem a continuació, i completa, una d’aquestes activitats, concretament l’activitat 
3, que pertany al primer bloc, és a dir, al bloc d’activitats dissenyat per desembocar en 
la formalització de l’equació vectorial de la recta. El que ve a continuació és el mateix 
que hem lliurat als alumnes perquè comencin l’activitat i la vagin resolent en l’entorn 
del programari GeoGebra. 
 
 

Activitat 3: també en fila 
 

La situació 

 

Suposa que en comptes de plantar tres arbres 

més, en vols plantar dos, M1 i M2, en les 

mateixes condicions de distàncies iguals entre 

arbres consecutius. Intenta trobar la solució i 

explica com ho fas. 

 

 

Amb GeoGebra 

 

Construeix M1 i M2. 

Guarda el fitxer. 

 

 

Per escrit 

 

Sobre la resolució de la situació plantejada 

a 

Has trobat el punt M1? 

Si l’has trobat, les seves coordenades són: 
(preferiblement, escriu les coordenades en forma de 

nombres racionals) 

& Sí           & No 
Coordenades: 

(          ,          ) 

b 

Has trobat el punt M2? 

Si l’has trobat, les seves coordenades són: 
(preferiblement, escriu les coordenades en forma de 

nombres racionals) 

& Sí           & No 
Coordenades: 

(         ,          ) 
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c Has construït algun vector? & Sí           & No 
d Has sumat vectors?  & Sí           & No 
e Has multiplicat escalars per vectors? & Sí           & No 

f 

Contesta només si has trobat el punt M1: és 

possible escriure un càlcul amb les 

coordenades dels punts A i B que tingui com a 

resultat les coordenades del punt M1? 
Si has respost que sí, escriu el càlcul. 

 

& Sí           & No 
Càlcul: 

 

 

 

g 
Pots escriure una fórmula general per al càlcul 

de M1 on apareguin els símbols A, B i M1? 
Si has respost que sí, escriu la fórmula. 

& Sí           & No 
Fórmula: 

 

 

 

h 

Contesta només si has trobat el punt M2: és 

possible escriure un càlcul amb les 

coordenades dels punts A i B que tingui com a 

resultat les coordenades del punt M2? 
Si has respost que sí, escriu el càlcul. 

 

& Sí           & No 
Càlcul: 

 

 

 

i 
Pots escriure una fórmula general per al càlcul 

de M2 on apareguin els símbols A, B i M2? 
Si has respost que sí, escriu la fórmula. 

& Sí           & No 
Fórmula: 

 

 

 

j 

Contesta només si has escrit alguna de les dues 

fórmules: has mogut els punts A o B per 

comprovar que el teu sistema per calcular el 

punts M1 i M2 serveix també per a altres 

posicions de A i B? 

& Sí           & No 

 

 

Sobre l’ús de GeoGebra 

k 
Usar GeoGebra t’ha ajudat per representar i 

veure clar el plantejament de l’activitat?  
&Gens   &Poc   &Bastant   &Molt 

l 
Usar GeoGebra t’ha ajudat per trobar les 

coordenades dels punts? &Gens   &Poc   &Bastant   &Molt 

m

Usar GeoGebra t’ha ajudat per poder 

entendre el que vas fent i avançar en el 

procés de resoldre? 
&Gens   &Poc   &Bastant   &Molt 

n 

Usar GeoGebra t’ha ajudat per resoldre no 

tan sols el problema concret sinó per trobar 

fórmules generals?  
&Gens   &Poc   &Bastant   &Molt 

o 

Comparat amb el tipus de treball que fas 

habitualment a la classe de Matemàtiques 

(amb llapis i paper), usar GeoGebra t’ha 

ajudat?  

&Gens   &Poc   &Bastant   &Molt 
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Les respostes escrites dels alumnes (juntament amb l’examen dels fitxers de GeoGebra 
que els alumnes generen) formen una part molt important del conjunt de dades que 
utilitzem per a l’avaluació del procés, l’anàlisi i les interpretacions que puguin sorgir. 
El primer que cal assenyalar és que no totes les preguntes (i les respostes) tenen el 
mateix nivell de rellevància per a una anàlisi. 
Hi ha preguntes que estan pensades sobretot per guiar l’alumne, per donar-li pistes i 
orientacions (no instruccions concretes) o simplement per fer-lo reflexionar. Es a dir, 
que sota l’aspecte de preguntes en realitat funcionen com a elements d’orientació i 
com a generadors de reflexió. Són preguntes com, per exemple: 
Has sumat vectors? 

Has mogut el punt A o B per comprovar que el teu sistema per calcular els punts [...] 
serveix també per a altres posicions de A i B?  
Per altra banda, les respostes que tenen més pes per al tractament de les dades i les 
posteriors anàlisis són aquelles que corresponen a preguntes dissenyades amb 
l’objectiu d’obtenir informació sobre la matematització. Dins d’aquest grup de 
preguntes, distingim tres tipus: 
 

1. Preguntes dissenyades per recollir informació sobre si (mitjançant GeoGebra) 
s’ha resolt la situació plantejada. Per exemple: Has trobat el punt M1? Si l’has 

trobat, les seves coordenades són: ...  
2. Preguntes dissenyades per recollir informació sobre si l’alumne és capaç 

d’expressar per escrit les operacions concretes que condueixen a un determinat 
resultat. Per exemple: Contesta només si has trobat el punt M1: és possible 

escriure un càlcul amb les coordenades dels punts A i B que tingui com a  

resultat les coordenades del punt M1? 
3. Preguntes dissenyades per recollir informació sobre si l’alumne és capaç, a 

partir de l’activitat, d’escriure una expressió algebraica general. Per exemple: 
Pots escriure una fórmula general per al càlcul de M1 on apareguin els símbols 

A, B i M1? 
 
Les respostes als dos primers tipus de preguntes ens donen informació sobre si s’ha 
produït, o no, una matematització que hagi aconseguit el resultat concret demanat. 
L’alumne, a més de llegir directament sobre la pantalla de GeoGebra, ha d’organitzar i 
escriure sobre el paper una (breu) expressió de valor particular (per a la situació 
concreta plantejada). 
Pel que fa al tercer tipus de preguntes, les respostes donen informació sobre si s’ha 
produït, o no, una generalització a partir de la situació concreta de l’activitat, la qual 
desemboca en una expressió algebraica de validesa general. 
Per altra banda, cada activitat amb GeoGebra inclou un qüestionari amb preguntes 
sobre si el programari interactiu ha ajudat per plantejar l’activitat, per resoldre-la, per 
generalitzar i sobre si la comparació amb una classe convencional és favorable. Les 
respostes són tancades: gens, poc, bastant, molt. Que hi hagi quatre opcions per 
respondre obliga l’alumne a situar-se en la banda del gens-poc o en la banda del 
bastant-molt, com ja hem comentat anteriorment.  
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Davant de la impossibilitat pràctica de reproduir íntegrament el conjunt de les vuit 
activitats (16 pàgines), hem decidit que al final d’aquesta comunicació, en un annex, 
inclourem un breu resum de la situació que cada activitat planteja als alumnes. 
 
  
4. Algunes conclusions rellevants 

 
La nostra investigació (que, recordem-ho, forma part d’una tesi doctoral) ens ha 
conduït a una sèrie de conclusions. Destacarem en aquesta comunicació les que fan 
referència als motius pels quals l’ús de les activitats de la plataforma de 
matematització, realitzades pels alumnes mitjançant GeoGebra, dins d’un 
plantejament didàctic “de baix a dalt”, resulten avantatjoses en comparació amb un 
plantejament tradicional. Són cinc. Evidentment, no podem entrar aquí en els detalls 
de l’anàlisi de les dades obtingudes durant el procés d’implementació de les activitats 
a l’aula, i per tant no podem mostrar, a causa de les limitacions d’espai,  la justificació 
experimental de les nostres afirmacions (cosa que evidentment, sí que fem en la 
nostra tesi). Però, en tot cas, presentem aquests cinc motius: 
 
1. Motivació. 

Els alumnes mostren una alta motivació a les activitats. En un plantejament tradicional, 
la motivació sol ser un problema. 
 

2.Implicació activa. 

Els alumnes matematitzen, reflexionen i comprenen activament. En un plantejament 
tradicional, sovint es limiten a ser receptors passius: els casos d’alumnes actius i 
participatius solen ser minoritaris. 
Els alumnes, per pròpia iniciativa a partir dels enunciats de les activitats amb 
GeoGebra, han representat les situacions i han provat diverses estratègies de 
resolució. Alguns han realitzat diversos intents fins que han trobat una estratègia que 
han considerat satisfactòria i altres han trobat de seguida el camí, però tots s’han 
dedicat al treball que havien de fer. No hi ha hagut cap alumne apàtic ni ha calgut que 
el professor fes cap crida a l’ordre durant les sessions en què s’han desenvolupat les 
activitats amb GeoGebra. 
 

3. Matematització assolida. 

La gran majoria d’alumnes assoleix amb resultats alts la matematització a les activitats 
amb GeoGebra. En un plantejament tradicional, alguns alumnes (en condicions 
favorables, la majoria, però de vegades una minoria) aprenen a resoldre exercicis i 
problemes estandarditzats, però no hi ha cap garantia que realitzin un treball autònom 
de reflexió i comprensió. 
 

4. Millor rendiment en contextualització. 

La comparació que, dins de la nostra investigació, hem realitzat entre els processos de 
resolució en una contextualització visual (en l’entorn del programari de geometria 
dinàmica GeoGebra) per una banda, i una situació convencional per una altra banda 
(resolució convencional per escrit), assenyala que per a problemes o activitats molt 
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semblants, el rendiment (mesurat segons els resultats correctes obtinguts pels 
alumnes) és clarament més alt en contextualització.  
 
5. Millor valoració per part dels alumnes que un plantejament tradicional. 

En cada activitat hem demanat als alumnes una valoració sobre si consideraven que 
usar GeoGebra és més útil que treballar amb un plantejament didàctic tradicional. 
Activitat rere activitat, les valoracions han estat majoritàriament positives. Per altra 
banda, les valoracions globals fetes pels alumnes en respostes obertes al final del 
procés ofereixen una contundent imatge positiva en què destaca la comparació en 
termes favorables respecte d’un plantejament tradicional  
 
Tant si els alumnes segueixen un plantejament tradicional com si treballen en una 
plataforma de matematització, han d’arribar a una formalització dels continguts, que 
és un mecanisme forçat en el sentit que els ve donat mitjançant la intervenció del 
professor. Del total d’alumnes, alguns aconseguiran una preparació que els permeti 
superar una prova escrita de caire convencional: exercicis i problemes estandarditzats, 
gairebé idèntics als treballats sota el guiatge del professor o variants no molts 
distintes. Però afirmem que tots els alumnes que treballen en una plataforma de 
matematització compten amb un avantatge important: han realitzat un treball de 
matematització (amb un alt assoliment la majoria d’ells) en condicions d’implicació 
activa i alta motivació. 
Aquells alumnes que també hagin realitzat una bona preparació per superar una prova 
convencional comptaran, doncs, amb dos assoliments: 
 

− La certificació de certs coneixements matemàtics segons un criteri tradicional 
(la que dóna el fet d’haver superat una prova escrita). 

− L’augment de la competència matemàtica pel fet d’haver treballat en un entorn 
de matematització, sota condicions d’implicació activa. 

 
 
 
5. Consideracions didàctiques 

 
5.1. L’avaluació 

No volem acabar aquesta comunicació sense fer referència a un aspecte tan 
fonamental com és l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes. Una prova escrita 
convencional és un bon indicador per reflectir la preparació específica, basada en la 
repetició d’exercicis i problemes estàndard, que un alumne ha realitzat amb l’objectiu 
de precisament superar una prova escrita, però no és un bon instrument per mesurar 
l’assoliment de la matematització induïda. En la nostra d’investigació hem arribat a 
aquesta conclusió comparant el rendiment dels alumnes en el procés de 
matematització induïda per una banda  i en una prova escrita convencional per una 
altra banda. Per exemple, ens adonem que els alumnes que obtenen les millors 
qualificacions a la prova escrita no són necessàriament els que obtenen un més alt 
rendiment en la matematització induïda. També observem que hi ha alumnes que 
matematitzen amb resultats alts, i que ho fan molt motivats, però que no s’han 
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preparat prou disciplinadament per a la prova escrita, en la qual obtenen resultats 
molt discrets. 
Utilitzant una cita de Niss (1989)1, afirmem que una prova escrita convencional mesura 
bé l’aprenentatge “basat només en fórmules i processos estereotipats”, però no 
serveix per avaluar “el treball amb problemes reals” on intervé de manera decisiva 
“l’autonomia de l’estudiant”. Això ens condueix inevitablement a la necessitat de 
dissenyar una avaluació que contempli els dos aspectes: per una banda la 
matematització induïda que es produeix a la plataforma de matematització, i per una 
altra banda l’assoliment d’un aprenentatge convencional basat en “fórmules i 
processos estereotipats” que correspon a la fase de formalització forçada o, més ben 
dit, a l’exercitació convencional (problemes i exercicis) que acompanya la formalització 
dels conceptes matemàtics. 
Hem de tenir present que l’etapa educativa on hem dut a terme el procés 
d’implementació del nostre plantejament didàctic, el Batxillerat, té un fonamental 
component propedèutic, és a dir, preparatori per a uns estudis superiors. Per tant, 
l’avaluació ha de mesurar l’aprenentatge de “fórmules i processos estereotipats”; unes 
fórmules i uns processos que formen la base sobre la qual s’han de desenvolupar altres 
fórmules i processos en estudis posteriors. Però, al mateix temps cal tenir en compte 
que cada vegada més es valora  “la interacció, investigació i reflexió, de tal manera que 
l’alumne es planteja preguntes i resol problemes més reals a partir dels coneixements 
que adquireix” (és un fragment d’una notícia apareguda a la premsa, que recollia unes 
declaracions del catedràtic Joaquim Prats, director del Consell Superior d’avaluació del 
Sistema Educatiu, arran dels canvis previstos a les proves d’accés a la universitat)2. Per 
tant, el disseny de l’avaluació ha de contemplar també aquests aspectes. 
Si, a més, el treball a partir de plataformes de matematització es vol aplicar a unitats 
didàctiques de l’Educació Secundària Obligatòria, l’avaluació ha de contemplar 
igualment el pes relatiu que es concedeix a “la interacció, investigació i reflexió” per 
una banda i a les “fórmules i processos estereotipats” per una altra banda. El que 
raonablement es pot esperar és que, en comparació amb el Batxillerat, augmenti la 
importància de la primera part esmentada, i disminueixi la de la segona.  
 
5.2. Les perspectives de canvi en la didàctica a l’aula 
L’administració educativa subratlla la importància de la contextualització i 
l'interdisciplinarietat. El decret pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 
Batxillerat (142/2008, de 15 de juliol) es refereix explícitament a la continuïtat 
respecte l’etapa obligatòria i insisteix en la necessària connexió del procés educatiu 
amb els contextos reals. 
 

“La competència en contextualització és consubstancial al treball matemàtic en el Batxillerat. 
L’aprenentatge de la matemàtica a l’ensenyament obligatori es produeix en contextos específics i a 
través de problemes concrets.” 
 

                                                 
1
 Una de les raons que dóna Niss per incloure en el currículum el treball sobre situacions que impliquen 

el modelatge matemàtic (nosaltres ho estenem al treball de matematització) és que “Pot evitar un 
aprenentatge incorrecte basat només en fórmules i processos estereotipats. Acostuma al treball amb 
problemes reals i potencia l’autonomia de l’estudiant.”. 
2
 La Vanguardia, 13 de desembre de 2007. 
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I encara més: apareixen referències directes a quin tipus de plantejament metodològic 
general es considera convenient. Primer, partir de situacions concretes, 
contextualitzades, per després, a partir d’elles, abordar la formalització. 
 

“Sense abandonar l’experimentació, l’observació i el treball conjectural propis de les etapes obligatòries, 
l’ensenyament de la matemàtica a Batxillerat ha de facilitar entorns d’aprenentatge en els quals sorgeixi 
la necessitat de rigor i la concreció d’aquest. La formalització de resultats haurà de ser introduïda com a 
punt d’arribada del procés de construcció de coneixement matemàtic.” 
 
“Cal facilitar entorns d’aprenentatge en els quals la resolució de problemes forci l’alumne/a a fixar 
l’atenció en la situació plantejada, cercar relacions entre les variables implicades i descobrir patrons 
generals per tal d’obtenir un model que, amb un nivell de sofisticació gradual, permeti interpretar el 
problema plantejat.” 
 

I s’aposta per integrar l’ús de les tecnologies de la informació en el desenvolupament 
de les activitats didàctiques: 
 

“En la realitat d’aquest moment, l’alumne empra aparells tecnològics amb facilitat i freqüència; per tant, 
i a fi que en faci un ús correcte cal que disposi de la guia i l’orientació del professorat. Les noves 
tecnologies poden integrar-se en l’ensenyament de la matemàtica amb finalitats diametralment 
oposades. Així, el programari que permet efectuar càlculs numèrics o simbòlics pot conduir a 
incrementar l’exposició de resultats tancats, ja que les seves aplicacions poden ser exemples reals que, 
tot i ser rutinaris, requereixen gran potència de càlcul. La selecció dels recursos tecnològics ha de 
permetre, a més, que siguin una eina que s’empri en la resolució de problemes per experimentar, 
observar, proposar conjectures i contrastar-les, en definitiva, una eina al servei de la creativitat. El 
disseny d’activitats que participen de la capacitació tecnològica i la competència digital són àmplies i és 
desitjable afavorir aquelles que faciliten el descobriment per part de l’alumne. No es pot perdre de vista 
que l’estudiant té una gran facilitat en l’ús de les noves tecnologies i, en conseqüència, hem d’orientar la 
seva utilització per tal que estiguin al servei de l’alumne/a i no aquest a disposició d’elles.” 
 

El nostre plantejament didàctic és un dels possibles camins (nosaltres afirmem que és 
un plantejament productiu i amb bons resultats perquè l’hem assajat i l’hem analitzat) 
que fa operatives les orientacions que l’administració educativa catalana dirigeix a tots 
els docents que imparteixen matemàtiques al Batxillerat. Ara bé: ho digui o no ho digui 
l’administració, el cert és que vivim un temps de progressives transformacions en la 
pràctica de la didàctica a l’aula, fortament influenciades per les cada vegada més 
potents possibilitats que ens ofereix la tecnologia. 
La nostra proposta, concretada en un plantejament i en una implementació totalment 
integrada en el currículum (no superposada) i en condicions estrictament reals a l’aula, 
mira més enllà de la dicotomia innovador - tradicional o de la dicotomia constructivista 
- empirista3 per oferir una síntesi que, essent globalment innovadora, conté elements 
vàlids i útils dels enfocaments didàctics tradicionals. És innovadora en el sentit que 
comença per una fase de matematització induïda mitjançant activitats 
contextualitzades en l’entorn del programari GeoGebra i només després d’aquesta 
fase aborda la formalització dels continguts. I conté elements vàlids i útils dels 
enfocaments didàctics tradicionals en el sentit que és el professor qui subministra la 
                                                 
3
 Constructivisme: l’alumne construeix els coneixements a partir de la seva pròpia activitat. La missió 

principal del professor és buscar recontextualitzacions i repersonalitzacions (procés personal de 
descobriment de l’alumne).  
Empirisme: els coneixements són directament subministrats pel professor. En aquest cas, l’ensenyament 
ideal es redueix a un curs en què el professor no comet cap error, seguit per unes proves que l’alumne 
ha de respondre correctament. 
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formalització dels continguts per assegurar-se que els alumnes tinguin l’oportunitat 
real d’assolir uns estàndards d’instrucció. 
 
Finalment, expressem el nostre desig que el nostre enfocament didàctic (que a part de 
totes les justificacions teòriques i experimentals que en puguem fer, ens ha resultat 
útil en condicions pràctiques) pugui resultar inspirador, i tan de bo útil, a altres 
persones que comparteixen la percepció que vivim un temps de transformacions de la 
didàctica de la matemàtica a peu d’aula, i que també comparteixen la inquietud 
professional que ens impulsa a explorar camins que ens han de permetre avançar. 
 
 
6. Annex: resums de les situacions que plantegen les activitats de matematització en 

l’entorn del programari GeoGebra 

 
Activitat 1: els alumnes han de trobar les coordenades del punt mitjà del segment que uneix dos punts 
donats, A i B. 
 

 
 
  
 
Activitat 2: cal trobar M1, M2 i M3, que divideixen el segment AB 
en quatre trams d’igual longitud. 
El dibuix que acompanya aquest text és el mateix que apareix al full 
de l’activitat que reben els alumnes. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Activitat 3: cal trobar M1 i M2, que divideixen el segment AB en tres 
trams d’igual longitud. 
El dibuix que acompanya aquest text és el mateix que apareix al full de 
l’activitat que reben els alumnes. 
 
 
 
 

 

 
Activitat 4: els alumnes han de col·locar un parell de punts P1 i P2 amb la condició que estiguin alineats 
amb A i B, però que no estiguin situats entre A i B. 
 

  
Activitat 5, primera part: els alumnes han de representar amb GeoGebra una situació en què, tibant 
d’una corda, s’arrossega objecte pesant per una superfície horitzontal, en línia recta. La corda, quan 
tiba, forma un cert angle amb l’horitzontal. 
 
Activitat 5, segona part: a partir de la situació de la primera part de l’activitat 5, els alumnes han de 
realitzar una construcció en la qual es pugui visualitzar la força F i el seu valor en Newtons, el 
desplaçament d i el seu valor en metres, l’angle α que formen la força i el desplaçament, així com la 
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Desplaçament d 

Força F 

component útil de la força 

representació gràfica i el valor de la component útil de la força. També han de calcular i visualitzar el 
valor del treball realitzat per la força F en un desplaçament d. 
El dibuix que acompanya aquest text és el mateix que apareix al full de l’activitat que reben els alumnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Activitat 6: A partir de A i B, cal situar M1 i M2 com a l’activitat 3, i 
també N1, N2, N3 i N4, de tal manera que els segments AB i N2N4 
siguin perpendiculars i que aquest últim segment quedi dividit en 
quatre trams d’igual longitud, la mateixa que la dels tres trams del 
segment AB. 
El dibuix que acompanya aquest text és el mateix que apareix al full 
de l’activitat que reben els alumnes. 
 
 

 

 
 

Activitat 7: donats dos vèrtexs d’un quadrat, Q i R, que defineixen un dels 
costats del quadrat, cal trobar els dos vèrtexs que falten, S i T, i el centre 
M. [hi ha dues solucions]. 
El dibuix que acompanya aquest text no figura al full d’activitat que reben 
els alumnes. Aquí el mostrem amb la finalitat d’il·lustrar la breu descripció 
de l’activitat. 
 
 

 

 
 

 
Activitat 8: donats tres punts A, B i O, els alumnes han de trobar el punt 
que equidista de tots tres. Es dóna la orientació que el punt que 
compleix això és el circumcentre (intersecció de les mediatrius) del 
triangle de vèrtexs A, B i O. 
El dibuix que acompanya aquest text no figura al full d’activitat que 
reben els alumnes. Aquí el mostrem amb la finalitat d’il·lustrar la breu 
descripció de l’activitat. 

 
 


