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Resum  (abstract): 

Pensem que les matemàtiques han de ser un referent en els nostres aprenentatges i per 

això cal passar-s’ho bé fent matemàtiques. En les classes de didàctica de les 

matemàtiques de la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya 

entenem aquesta com una eina que ens ajuda a introduir-nos en el món dels números, 

per exemple els Números Amics, que són aquells que la suma dels seus divisors dóna 

un valor i els divisors d’aquest valor dóna el primer número. Exemple, el divisors de 

220 són, 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 i el 110 i si els sumem dóna 284; si ara 

busquem el divisors de 284 que són el 1, 2, 4, 71 i el 142 i els sumem dóna 220 que és 

primer número, o descobrir els Números Perfectes que són aquells que la suma dels seus 

divisors és igual al número, per exemple 6: 1, 2, 3 si sumem els divisors de 6 dóna 6 o 

28: 1, 2, 4, 7, 14 si sumem els divisors de 28 dóna 28. Aquestes curiositats dels nombres 

ens permeten entrar en el món de la matemàtica amb una actitud positiva. Per aquest 

motiu introduïm a les classes de didàctica de les matemàtiques de la Universitat,  abans 

de començar , un acudit relacionat amb la matemàtica o els matemàtics i això implica 

començar la classe amb una altre tarannà. Ho pot presentar el professor o un alumne que 

ha fet  una recerca . 

Objectiu: 

- Aprofundir en les matemàtiques a partir de anècdotes divertides 

- Comentar dades sobre la recerca de la didàctica de les matemàtiques 

- Riure i fer salut 

- Gaudir amb la matemàtica 

- Veure una cara divertida de la matemàtica 

- Tenir una actitud positiva cap a l’aprenentatge de les matemàtiques 

 

Exposició del treball, bona pràctica i recerca. 

El professor i els alumnes busquen o pensen acudits relacionats amb les matemàtiques o 

els matemàtics. Volem passar una bona estona abans de començar la classe de didàctica 

i pensem que aquesta és una bona manera de començar, tenir uns minuts per riure i 

canviar l’actitud cap aquesta matèria. Dels tres tipus de continguts que expliquem per 

aconseguir la competència matemàtica a nosaltres ens resulta millor començar amb les 

actituds, pensem i corroborem que amb una bona actitud milloren les condiciones 

d’aprenentatge. Un bon cap de recursos humans, i nosaltres, els professors penso que ho 

tenim que ser, saben que per a millorar la productivitat, dins del món de la empresa, cal 

millorar les afectivitats i bones relacions humanes, i també en el món escolar , si volem 

tenir èxit , cal aprofundir en les bones relaciones humanes, per això cal tenir bon humor 
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i afectivitat cap a les matemàtiques. Un cop tenim una bona disposició comencem amb 

els procediments, intentant practicar  en el laboratori matemàtic el que després donarem 

com a concepte, però que primer hem manipulat, tocat, muntat, ....  Un cop treballats 

aquests dos camps entrem en el món dels conceptes, intentant que siguin els mateixos 

alumnes els que concretin el que volem que aprenguin i també que vegin la necessitat 

d’aprendre-ho. “La matemàtica ens facilita la vida”. 

Amb aquest procés intentem que els nostres alumnes siguin competents en matemàtica 

però també reforcem les competències de Comunicació Lingüística i Audiovisual, 

Aprendre a  Aprendre,  Tractament de la informació i social i ciutadana. 

Cal dir que això de presentar els acudits a l’aula, és com una corda que comences a 

estirar i sembla que mai no s’acaba, perquè en surt un, i després un altre, i un altre,.... i 

els alumnes si van implicant de manera que no solament a la classe sinó fora de l’aula, 

al bar o a l’àgora pots trobar un alumne que et crida i et pregunta si saps aquest  o aquell 

altre acudit, és una bona manera de treballar les matemàtiques i de millorar la relació 

entre professor i alumne. 

Una comunicació reeixida facilita l’aprenentatge i fa que en una ambient agradable es 

millori la productivitat dels alumnes. El bon humor és font de salut i de benestar 

emocional.  

Poden sortir acudits com aquests:  

a) Diu que hi ha tres tipus de matemàtics: Els que saben comptar i els que no saben 

comptar. 

 

b) El professor de Matemàtiques: - Estic  indignat, mes del 80% de la classe no ha 

aprovat   l’examen.  Del final de la classe se sent unes rialles,- Si no som tants a 

la classe! 

 

c) A la drogueria: - ¡Déu vos guardi! Em dóna  un desodorant? – ¿8 x 4? - ¡32! 

¿Em dóna un desodorant? 

 

 

d) ¡Papa, papa!, em fas el problema de matemàtiques? 

-No fill, no estaria bé. 

-Bé, intenta-ho de totes formes. 

 

e) Què diu un 0 que es troba pel carrer amb un 8? 

 

Quin cinturó més bonic que portes 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Svidal.uic 
 

 

 
f)  

 

 

g)  
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h)  

 

 

 

i)  

 



5 
 

Svidal.uic 
 

j)  

 

 

 

 

k)  

Si    Entonces 

      

l)  

 Dos vascos: 

- Oye, Iñaki, que te da el último problema de matemáticas? 

- Infinito. 

- ¿Solo? 

 

m) Qui va inventar les fraccions? 

Enric vuitè 

 

n) Ja que vaig néixer a Polònia i em van educar a França, per promig sóc alemany 

o)  
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p) Quants costats té un cercle? 

Dos, el de dintre i el de fora 

 

q) A veure, nen, quant és 4 per 4? 

Tot-terreny 

 

I quant és 3 per 2? 

Oferta Carrefur 

 

r) Si participes en una carrera i avances  al segon, en quina posició acabes la 

carrera? 

 

s) La suma de tres xifres iguals dóna 24, però el 8 no és el número que busquem, 

quin és? 

 

t) Si mitja calba té 2400 cabells, quants cabells té una calba sencera ? 

 

u) Anant cap a Villavella em vaig creuar amb set velles, cada vella portava set sacs 

i a cada sac set gatets,  quantes velles, sacs i gatets anaven a Villavella ? 
 

v)  
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Resultats, conclusions i prospectiva. 

El progrés que gaudim  avui dia és gracies, en part, a les matemàtiques, ja que no podem 

pensar en una enginyeria, una tecnologia, una medicina… sense un càlcul matemàtic al 

darrera. La matemàtica ha quantificat diferents matèries i ens l’ha feta més entenedora. 

Uns resultats quantificats en una taula que poden veure en un diari ens fa percebre molt 

millor els resultats d’unes eleccions i com queden distribuïts els escons del Parlament, 

per exemple. Ens ajuda a fer més entenedor conceptes que podrien quedar més 

abstractes, de fet les matemàtiques van néixer per resoldre problemes, mai per 

complicar-nos la vida sinó ens al contrari, per fer-la més fàcil. 

Hem de fer l’esforç  d’ensenyar matemàtiques arrelades al lloc i als contextos socials, 

lingüístics, culturals, etc. Buscar en el context de la vida de cada dia situacions que ens 

portin a problemes interessants. Globalitzar paquets de coneixements i ser tant cultes 

històricament com lúdics en la dinàmica. 

 

Amb aquesta dinàmica aconseguim una actitud positiva cap a les matemàtiques i també 

cap el professor, això repercuteix a l’hora de fer la classe on els conceptes més difícils 

es poden explicar amb  molta serietat i aprendre amb ganes. Cal tenir en compte que 

molts dels alumnes que tenim al Grau de Magisteri a la facultat d’Educació fa molts 

anys que no fan matemàtiques, alguns des de l’ESO , i no els agraden ni les entenen. Es 

difícil que si una cosa no t’agrada la puguis ensenyar  i fer entendre als teus alumnes, 

 

“ Diu que hi havia un professor de matemàtiques que va explicar el teorema de 

Pitàgores per primera vegada als seus alumnes, i els seus alumnes no el van entendre. 

El professor de matemàtiques va explicar el teorema de Pitàgores per segona vegada als 

seus alumnes i els seus alumnes no el van entendre, 

El professor de matemàtiques va explicar el teorema de Pitàgores per tercera vegada als 

seus alumnes, i Ell el va entendre.” ... 

 

Si volem que els nostres alumnes millorin amb les matemàtiques cal tenir molt present 

quina didàctica utilitzem. En una recerca recent que vam fer sobre la situació de les 

matemàtiques a la secundària catalana, una de les preguntes feia referència a la 

utilització que el professor feia de material de suport per explicar-les. Els resultats 

indicaven que el 53,25% dels enquestats, d’una mostra de 3000 alumnes, deien que a 

l’aula no es fa servir cap mena de material alternatiu al llibre de text, només un 4,40% 

afirmaven que s’utilitzaven diaris, enquestes, jocs; un 26,82% deien que utilitzaven 

exercicis pràctics fora del llibre de text sobretot per preparar la selectivitat i un 7,45% 

que feien exercicis de matemàtiques recreatives. Aquestes són dades molt significatives, 

ja que hi ha llibres de text que s’acosten a la realitat quotidiana però la majoria pretenen 

cobrir molt els continguts de forma reiterativa, a vegades, de forma tan general que 

s’aparten molt de la realitat que envolta l’alumnat. Quan el professor de matemàtiques  

està a l’aula cal copsar quin és el neguit que té l’alumnat i intentar acostar la matemàtica 

al dia a dia de l’estudiant. 

 

En relació amb l’ús de diaris, enquestes i jocs, només un 4,40% els utilitza. Crec que és 

un valor preocupant, ja que en els diaris i podem trobar moltes dades interessants per 

treballar les matemàtiques, així com enquestes que cal interpretar i comentar, i també 

jocs com sopes de números, sudokus, etc. Amb els diaris, si ens acostumem a treballar-

hi, podem fer que la matemàtica ens resolgui dubtes de l’actualitat del dia a dia. Som al 
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segle de la comunicació i la globalització, i no podem prescindir de cap element que ens 

acosti a la realitat, i els centres educatius han d’estar en sintonia amb el món que vivim i 

més encara en el que viuen els nostres joves. La matemàtica ha d’entrar amb una  bona 

dosi de motivació si volem millorar aquesta competència. 

 

Una altre de les preguntes de l’enquesta és “El professor utilitza les TIC per explicar o 

practicar exercicis de matemàtiques”, el 57,39% diu que mai i el 24,34% ocasionalment, 

això vol dir que una eina molt motivadora que tenim, encara està poc explotada a les 

nostres aules. 

 

Les matemàtiques obren moltes portes i cal que millori la formació matemàtica dels 

nostres alumnes, cal buscar recursos didàctics per fer possible que l’aprenentatge de les 

matemàtiques sigui una aventura compartida entre professors i alumnes. 

 

Amb aquesta metodologia cal dir que al final de curs hi ha una bona sintonia amb els 

alumnes i les matemàtiques i han fet una bona estructuració del pensament, han estat 

protagonistes del seu aprenentatge. Ells, com a futurs mestres, podran engrescar als seus 

alumnes a endinsar-se en el misteriós món de les matemàtiques. 

 

 

 

 

Qüestions per el debat 

 

A partir de les dades presentades en la recerca sobre la didàctica de les matemàtiques, 

obrirem un debat per comentar que només el 4,40% utilitza diaris, enquestes o jocs a les 

classes, o que el 81,73% ( 57,39 + 24,34) entre mai i ocasionalment utilitzen les TIC. 

 

Es presentaran alguns acudits per compartir amb l’auditori i es demanarà que si alguna 

persona sap algun acudit relacionat amb les matemàtiques o els matemàtics ens en faci 

participar. 

 

Cal bon humor per aprendre millor. 
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