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1.  INTRODUCCIÓ 
 
Tot i que des de fa prop de 30 anys que en el camp de la didàctica de les 
matemàtiques es realitzen recerques centrades en l’aprenentatge, i en particular en 
l’anàlisi de dificultats i errors dels alumnes dels diferents nivells educatius, el cert és 
que alguns camps de les matemàtiques escolars estan encara poc – o molt poc –  
explorats. Aquest és el cas de l’aprenentatge de la trigonometria, un camp amb un 
nombre molt reduït de recerques, encara que trobem propostes innovadores per a 
l’ensenyament d’alguns continguts específics de trigonometria, publicades en revistes, 
llibres d’educació matemàtica i documents digitals a la xarxa, adreçades a professors 
de matemàtiques de secundària o batxillerat. Algunes d’aquestes publicacions són: 
Munné (2002) presenta cinc propostes diferents per demostrar les fórmules 
trigonomètriques de suma o resta d’angles; Gutmann (2003) presenta els valors de 
sinus i cosinus de la suma de dos angles directament lligats a les mesures dels 
segments, planteja la idea de parlar de “costat sinus” i “costat cosinus”, i explica la 
construcció del segment sinus i cosinus de la suma utilitzant segments de colors per  
referir-se als costats sinus i cosinus; Gutiérrez i Fiallo (2009) presenten una proposta 
d’ensenyament de la trigonometria a Secundària (4t ESO i 1r de Batxillerat) que és una 
adaptació del currículum espanyol de la unitat d’ensenyament plantejada en aquesta 
memòria per a estudiants colombians; Fiallo (2010) presenta l’estudi del procés de 
demostració en l’aprenentatge de les raons trigonomètriques en un ambient de 
geometria dinàmica.  
 
D’altra banda, existeixen algunes propostes interessants referents a l’ensenyament de 
la trigonometria com la d’Esteban, Ibañes i Ortega (1998), que presenta la 
trigonometria des d’un recorregut històric fins l’estudi de la trigonometria hiperbòlica, 
presentant els temes i donant suggeriments d’activitats per al seu desenvolupament. 
Shaffer (2006) presenta un llibre d’activitats d’introducció bàsica a les funcions 
trigonomètriques utilitzant el software de geometria dinàmica Sketchpad on es proposa 
als estudiants fer construccions dinàmiques de trigonometria i fer models bàsics 
d’aplicacions pràctiques.  
 
La majoria de documents que hem trobat a la xarxa relacionats amb la trigonometria 
s’han dedicat a reproduir els continguts dels textos, presentant les definicions, 
exemples i demostracions d’igual manera. Algunes de les pàgines que intenten donar 
un caràcter més dinàmic a la presentació dels continguts són: la pàgina web 
Geometria Activa (mecd.es, 2005) que a través d’applets, mostra interactivament 
alguns conceptes, relacions i propietats de les raons trigonomètriques i la pàgina web 
Descartes (mecd.es, 2001, 2003) que presenta els conceptes acompanyats d’applets 
que mostren numèricament i interactivament les relacions explicades. 
 
Tal com diu Fiallo (2010), fa més de 50 anys que Van Hiele (1957) ja assenyalà una de 
les problemàtiques de l’ensenyament de la trigonometria: l’abús de fórmules. Aquest 
problema és producte d’un ensenyament de la trigonometria caracteritzat per un 
enfocament fonamentalment algebraic que consisteix principalment en la manipulació 
de símbols, operacions i propietats abstractes, així com l’aplicació de fórmules, que no 
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ajuda a la comprensió dels conceptes i propietats, a connectar uns i altres, ni a establir 
relacions entre les diferents representacions. Són pocs els estudis d’investigació que 
s’han dedicat al tema de l’ensenyament i l’aprenentatge de la trigonometria com així ho 
indiquen Markel (1982), Goldin i altres (1983), Weber (2005) i Brown (2006a) i com es 
pot corroborar quan es realitza una revisió bibliogràfica sobre el tema. Les poques 
investigacions trobades assenyalen la complexitat de l’ensenyament i l’aprenentatge 
de la trigonometria, deguda a la desconnexió entre les diferents formes de veure les 
raons trigonomètriques: com a raons entre els costats del triangle rectangle, com a 
coordenades del cercle goniomètric o trigonomètric, com a distància i com a funcions 
(Kendal i Stacey, 1997; Montiel, 2005; Brown, 2006b). Quan s’utilitza l’enfocament de 
les funcions circulars s’agreuja la situació (Markel, 1982), donat que s’elimina el paper 
del triangle rectangle, i per tant no es pot construir basant-se en el coneixement previ 
dels estudiants. El concepte de cercle trigonomètric, no està integrat en l’estructura 
cognitiva dels estudiants (Figueiredo, 2010). Una altra dificultat té a veure amb la 
complexitat per la comprensió del concepte “raó” (Freudenthal, 2001), involucrat 
explícitament en el tema de les raons trigonomètriques.  
 
Analitzant els suggeriments sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de la trigonometria 
que apareixen en els currículums oficials de l’ESO i el Batxillerat de la Comunitat 
Catalana veiem poca concreció en l’enfocament metodològic proposat per a 
l’ensenyament de la trigonometria. Tampoc trobem pautes clares sobre el paper que 
han de desenvolupar les diferents formes de representació (numèrica, geomètrica, 
algebraica, analítica i funcional) en l’ensenyament i aprenentatge dels conceptes 
trigonomètrics, ni tampoc de la relació entre aquestes representacions, un aspecte 
clau en l’aprenentatge. 
 
Tenint en compte que la nostra recerca s’inscriu en l’àmbit de l’ensenyament – 
aprenentatge d’un tema concret, centrarem la tesi en quatre eixos tal i com va fer Fiallo 
(2010): 
 

 Conceptual: relatiu a l’aprenentatge dels conceptes i propietats matemàtiques 
implicades en la trigonometria. 

 Curricular: relatiu als continguts matemàtics suggerits en els currículums 
oficials i treballats en els llibres de text 

 Metodològic: relatiu a l’ús d’un enfocament geomètric i/o algèbric de 
l’ensenyament de les raons trigonomètriques. 

 Formatiu: relatiu a l’objectiu de millorar la competència en resolució de 
problemes. 

 
Així mateix, l’atenció a la continuïtat en l’aprenentatge i especialment en moments de 
transició d’etapa és un àmbit d’interès creixent de caràcter internacional en la recerca i 
en la pràctica en educació matemàtica, que ha estat impulsat per l’ús d’un llenguatge 
comú – el de les competències – en la normativa que regula l’organització de 
l’educació matemàtica al llarg de totes les etapes educatives. La transició de Primària 
a Secundària, de Secundària a Batxillerat o de Batxillerat a la Universitat han estat 
objecte d’investigacions que se centren en un o diversos elements característics i/o 
influents en el procés de transició, com el currículum (Coad i Jones, 1999), les 
diferències entre els centres de partida i arribada i el background de l’estudiant (Rice, 
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1997) o el gènere de l’alumne i la mida de la institució d’acollida (Ferguson i Fraser, 
1998). Altres estudis investiguen els efectes que la transició d’etapa produeix en 
l’alumne, tant en el seu rendiment acadèmic (Jourdan, Cretchley i Passmore, 2007; 
Kajander i Lovric, 2005; Rodríguez, Fita i Torrado, 2004; Sdrolias i Triandafillidis, 2008) 
com en la seva motivació (Zanobini i Usai, 2002). Guzman i al (1998) se centra en les 
dificultats que troba l’alumnat en el pas a la universitat, mentre que el New Zealand 
Ministry of Education (2008) realitza un estudi més ampli sobre la transició de Primària 
a Secundària. Les percepcions que sobre aquest procés tenen estudiants, professors i 
pares han estat investigades per Zeedyk i al (2003). Finalment, McGee i al (2003) han 
elaborat una revisió global de l’estat de la qüestió a nivell internacional. 
 
A nivell general, la trigonometria se segueix ensenyant, al nostre país, a 4t d’ESO i a 
Primer de Batxillerat, a les edats de 14 a 16 anys, juntament amb la geometria 
analítica, d’acord amb les propostes dels llibres de text de les diferents editorials. 
Abans de 4t d’ESO rarament es tracta el tema i després de 1r de Batxillerat (tant a 
segon de batxillerat com als primers semestres d’universitat de les carreres de 
ciències i enginyeries), se suposa que l’alumne ja sap la trigonometria i en les matèries 
d’anàlisi matemàtica (funcions, càlcul diferencial i integral) es realitzen els exemples i 
aplicacions amb funcions trigonomètriques. 
 
El projecte que presentem a continuació s’emmarca dins de la didàctica de la 
matemàtica. No es centra de forma exclusiva en la reflexió teòrica sobre l’aprenentatge 
de la trigonometria, ni es conforma amb l’estudi empíric, sinó que contempla tot el 
procés d’anàlisi de dades dut a terme durant tres anys i la proposta d’unes estratègies 
per millorar el procés d’aprenentatge de la trigonometria a l’ensenyament obligatori, al 
batxillerat i en el pas de 4t d’ESO a 1r de Batxillerat. 
 
 
1.1. Estructura de la memòria 
 
El camp d’investigació abraça continguts i conceptes teòrics i metodològics de vàries 
línies d’investigació en didàctica de la matemàtica.  
 
La memòria consta de sis capítols, dels quals aquesta breu introducció, per situar el 
camp de treball, explicar en línies generals l’estructura de la mateixa i presentar els 
objectius de la investigació, constitueix el primer. 
 
El segon capítol conté el desenvolupament del marc teòric rellevant pel treball, el qual 
comprèn les definicions i caracteritzacions de les teories i aspectes didàctics de 
l’ensenyament i l’aprenentatge de la matemàtica que hem utilitzat; tant en el disseny 
de l’experimentació, com en l’anàlisi dels resultats de la nostra investigació. Ens 
centrarem en les dificultats, obstacles i errors en l’aprenentatge de les matemàtiques, 
en les transicions i en l’aprenentatge de la trigonometria. També es farà una revisió 
bibliogràfica dels diferents temes i corrents investigadores que s’han tingut en compte. 
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En el capítol 3 descriurem la metodologia d’investigació. Explicarem la forma de 
recol·lecció de la informació i el tractament que s’ha fet amb cada una d’aquestes fonts 
per a l’obtenció de les dades, així com per a la seva anàlisi.  
 
En el capítol 4 es presenta l’anàlisi de les dades, tant de cadascun dels moments, com 
de les comparacions entre ells. 
 
El capítol 5 està dedicat a les conclusions del treball. Presentarem de manera 
resumida els principals resultats i les contribucions a la investigació en l’aprenentatge 
de la trigonometria a l’ensenyament obligatori, al batxillerat i en el pas de 
l’ensenyament obligatori al postobligatori. 
 
En el capítol 6 presentarem les referències bibliogràfiques que apareixen en l’estudi.  
 
Finalment presentarem diversos annexos que complementen la lectura de la present 
memòria.  
 
 
1.2. Motius personals per a l’elecció del tema 
 
L’origen d’aquesta tesi se situa als meus anys d’ensenyament de les matemàtiques a 
ESO i Batxillerat. En el departament de matemàtiques dels centres de secundària, els 
professors ens plantegem què podem fer perquè els alumnes millorin el nivell de 
matemàtiques i com podem ajudar-los a reduir els errors que cometen en la resolució 
d’exercicis i problemes en els diferents temes treballats. A més, quan arriba el mes de 
setembre i els alumnes tornen de vacances, sovint ens plantegem què ha passat 
durant l’estiu perquè recorden poca cosa dels aspectes treballats en el curs anterior i 
moltes vegades s’han de començar a explicar els temes pràcticament des de zero tot i 
que només fa tres mesos que no ho treballen! 
 
D’aquesta manera, descobrir el tema que, sense ser-ne encara massa conscient, 
havia estat buscant per desenvolupar-ne la tesi, vaig decidir fer realitat el desig de 
dedicar el meu temps i els meus esforços a dur a terme una recerca útil i pràctica que 
facilités la tasca dels qui, com jo, ens dediquem a un món tan complex com fascinant: 
l’ensenyament de les matemàtiques a secundària obligatòria i postobligatòria. 
 
El meu interès en realitzar una tesi que resultés útil i amb aplicació a la realitat i amb el 
suport i l’orientació del director de tesi, vaig prendre la decisió d’iniciar aquest estudi, i 
centrar-lo en la trigonometria, un aspecte de la matemàtica molt relacionat amb la 
geometria i poc estudiat a nivell de recerca. 
 
Al llarg de la vida, l’alumnat es trobarà amb moltes situacions que no es resolen de 
manera algorísmica. L’ensenyament de la trigonometria a través de la resolució de 
problemes situa l’estudiant en una posició sovint incòmoda que força la seva capacitat 
autònoma. Les estratègies heurístiques, que sovint no garanteixen efectivitat de 
resolució, permeten afrontar cada problema tot forçant el pensament crític i creatiu de 
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l’alumnat. El tipus de raonament que generen aquestes estratègies serà d’utilitat més 
enllà de l’aula de matemàtiques. 
 
L’estudi s’ha dut a terme en els cursos de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat, cursos on es 
desenvolupa la trigonometria a nivell de currículum. És interessant conèixer què passa 
en l’ensenyament obligatori, en el batxillerat i en el pas de l’ensenyament obligatori al 
postobligatori i veure quines estratègies podem utilitzar per minimitzar les 
discontinuïtats que es produeixen en aquesta transició. 
 
L’experiència professional que he tingut i tinc l’oportunitat de viure i gaudir, tant a ESO 
com a Batxillerat, m’han donat evidències que em permeten argumentar sobre els 
errors comesos pels alumnes en treballar la unitat de trigonometria a 4t d’ESO i a 1r de 
Batxillerat i em confirmen, tant la validesa d’aquest treball com la importància de la 
seva divulgació en el món docent. 
 
 
1.3. Plantejament del problema de recerca i la seva 

justificació 
 
Mitjançant aquest treball d’investigació ens proposem estudiar les dificultats en 
l’aprenentatge de la trigonometria a l’ensenyament obligatori, al batxillerat i en el pas 
de l’ensenyament obligatori al postobligatori, analitzant amb detall els errors que els 
alumnes cometen en resoldre exercicis i problemes, i tractant de trobar explicacions 
sobre les dificultats dels alumnes.  
 
Amb aquest propòsit es procedirà a l’estudi de l’aprenentatge de la trigonometria a 
l’ensenyament obligatori, al batxillerat i en el pas de l’ensenyament obligatori al 
postoboligatori. En aquest procés s’implicarà un grup de professors de matemàtiques 
d’un centre públic de Premià de Mar i un altre d’un centre concertat de la part alta de 
Barcelona.  
 
En aquest procés ens plantegem les següents preguntes:  
 
1. Per què hi ha tant fracàs escolar al pas de 4t ESO a 1r de Batxillerat?  
2. Són diferents els resultats acadèmics obtinguts quan es treballa el tema de 

trigonometria amb els alumnes de 4t d’ESO i amb els de 1r de Batxillerat? Quines 
són les diferències? A què són degudes aquestes diferències?  
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1.4. Objectius de recerca 
 
La nostra problemàtica és, en síntesi, l’anàlisi de les dificultats en l’aprenentatge de la 
trigonometria a l’ensenyament obligatori, al batxillerat i en el pas de l’ensenyament 
obligatori al postobligatori i es concreta en les següents preguntes de recerca: 
 

1. Quins són els errors que cometen els alumnes de 4t ESO i de 1r de Batxillerat 
en l’aprenentatge de la trigonometria? 

2. Quines són les causes de les dificultats en l’aprenentatge de la trigonometria a 
4t d’ESO, a 1r de Batxillerat i a la transició? 

3. Quines són les estratègies per minimitzar les discontinuïtats? 
 
 
Objectiu general 
 
D’acord amb les qüestions plantejades, l’objectiu general d’aquesta investigació és 
realitzar una diagnosi en diferents moments del procés d’aprenentatge de la 
trigonometria que ens aporti informació per tal de millorar aquest procés a 
l’ensenyamet obligatori, al batxillerat i en el pas de 4t d’ESO a Batxillerat. 
 

Per aconseguir aquest objectiu es requereixen una sèrie de condicions que es poden 
considerar els objectius específics de la recerca. 
 
 
Objectius específics 
 
Amb la finalitat de respondre les preguntes anteriors, ens fixem els següents objectius 
de recerca: 
 

1. Caracteritzar els errors i les dificultats de tipus conceptual, procedimental i 
competencial, de resolució de problemes, que presenten els alumnes abans i 
després del procés d’ensenyament-aprenentatge de la trigonometria a 4t 
d’ESO. 

2. Analitzar els errors i les dificultats en l’aprenentatge de la trigonometria en el 
pas de la secundària obligatòria al batxillerat. 

3. Caracteritzar els errors i les dificultats de tipus conceptual, procedimental i 
competencial, de resolució de problemes, que presenten els alumnes abans i 
després del procés d’ensenyament-aprenentatge de la trigonometria a 1r de 
Batxillerat científic i tecnològic. 

4. Conèixer els obstacles que es presenten en la resolució de problemes de 
trigonometria a 4t ESO i a 1r de Batxillerat. 
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2. MARC TEÒRIC 
 
 

En aquest capítol presentarem una descripció del marc teòric en el qual es fonamenta 
l’estudi. En coherència amb el plantejament del treball, el nostre marc teòric constarà 
de tres apartats: 
 

1) La trigonometria i el seu ensenyament. En aquest apartat ens centrarem en la 
rellevància de la trigonometria i els usos, una breu història sobre els orígens de 
la trigonometria i les relacions trigonomètriques així com l’ensenyament i 
l’aprenentatge de la trigonometria fent un recorregut pel currículum de 
matemàtiques de 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat posant èmfasi en la part de 
trigonometria. 

2) Les dificultats, els obstacles i els errors en l’aprenentatge de la trigonometria a 
l’educació secundària. En aquest apartat farem un breu repàs per les 
definicions, fonaments epistemològics, antecedents, categorització, 
classificació i tractament curricular dels errors, les dificultats i les causes de les 
mateixes així com la seva organització en l’aprenentatge de les matemàtiques 
centrant-nos especialment en algunes dificultats en l’aprenentatge de la 
trigonometria. Acabarem la segona part amb una síntesi sobre els obstacles en 
l’aprenentatge de les matemàtiques. 

3) El fenomen de la transició. En aquest apartat documentarem la rellevància que 
tenen les transicions d’etapa – concretament la de l’educació secundària 
obligatòria al batxillerat – en la continuïtat de l’aprenentatge matemàtic dels 
estudiants, tot defensant la importància que aquesta continuïtat sigui present 
en l’ensenyament que imparteixen els professors. 
 
 
 

2.1. La trigonometria i el seu ensenyament 

En aquest apartat presentem la definició de trigonometria i per a què serveix, una breu 
història sobre els orígens de la trigonometria i les relacions trigonomètriques, 
l’ensenyament de la raó trigonomètrica, l’ensenyament i l’aprenentatge de la 
trigonometria, el currículum de matemàtiques a ESO i la trigonometria i el currículum 
de matemàtiques de Batxillerat i la trigonometria. 

2.1.1.   Què és la trigonometria i per a què serveix 

Com diu Guinjoan (2013), la trigonometria és la part de la matemàtica que, 
genèricament, estudia la relació entre la mesura dels angles i els costats d’un triangle. 
De fet, la mateixa trigonometria té l’origen en aquest fet: tri– significa “tres”, –gono– 
significa “angle” i –metria significa “mesura”, és a dir, trigonometria significa una 
“mesura de (figures) amb tres angles”. 
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La paraula trigonometria deriva de dues arrels  gregues, τρίγωνοv, que significa 
triangle i μέτροv, mesura (Runza, 2013). Per tant, la trigonometria (del grec: “la mesura 
dels triangles”) és una branca de les matemàtiques que tracta les relacions internes 
dels triangles. Té relació directa amb la geometria, sent una de les bases de la 
geometria analítica. Les magnituds essencials que s’utilitzen són la distància i l’angle. 
L’origen de la paraula trigonometria prové del grec “trigonos” (triangle) i “metros” 
(metria). 
 

Segons Guinjoan (2013), el terme trigonometria el trobem per primera vegada en l’obra 
del matemàtic alemany Bartholomaeus Pitiscus, Blatnometria sive de dimensione 
triangulorum, publicada el 1595, encara que molts resultats de la trigonometria ja eren 
coneguts a l’antiguitat (teorema de Pitàgores, teorema de Tales...).  
 
Els primers usos de la trigonometria (encara que no tingués aquest nom) van ser la 
cartografia, l’astronomia i la navegació, i només recentment el seu ús s’ha estès a 
molts altres camps. L’astronomia és, potser, el camp que des d’antic va estar més unit 
a la trigonometria i, de fet, la major part d’estudis trigonomètrics es presentaven en 
treballs astronòmics. Fins al segle XIII no es va produir la primera presentació de la 
trigonometria com a ciència independent de l’astronomia: va ser el matemàtic persa 
Sharaf al –Din al–Tusi (Guinjoan, 2013).  
 
La branca de la trigonometria anomenada trigonometria esfèrica estudia els triangles 
que es dibuixen sobre esferes. 
 
 
Usos de la trigonometria 

Segons Cabrera (2010), les primeres aplicacions de la trigonometria foren en els 
camps de la navegació, la geodèsia i l’astronomia, en les quals el principal problema 
era determinar una distància inaccessible, com la distància entre la Terra i la Lluna, o 
una distància que no podia ser mesurada de forma directa. Unes altres aplicacions de 
les funcions trigonomètriques les podem trobar en quasi totes les branques de 
l’enginyeria, sobretot en l’estudi de fenòmens periòdics, com el so o el flux de corrent 
altern.  

La trigonometria té moltes aplicacions: la tècnica de la triangulació que s’usa en 
astronomia per mesurar la distància a estels propers, en topografia per fer mapes i en 
sistemes de navegació per satèl·lit.  

A continuació es descriuen de forma més detallada alguns dels usos i aplicacions de la 
trigonometria segons Cabrera (2010), Manda (2015) i Turner (2015). 

- Trigonometria i càlcul: La trigonometria té funcions importants en el càlcul. Els 
matemàtics estableixen el grau en què una corba o un objecte canvia amb el càlcul 
de les derivades. El càlcul integral determina l’àrea de la part inferior d’una corba. 
Amb la trigonometria, els matemàtics poden resoldre els problemes d’integració i 
derivació que d’una altra manera serien molt difícils o fins i tot impossibles de 
resoldre. Substitueixen les funcions sinus, cosinus i tangent per variables en els 



13 
 

problemes d’integració i derivació. Aquesta tècnica fa que els problemes siguin 
molt més senzills de resoldre. 
 

- Angles d’elevació: L’angle projectat per la part inferior d’una estructura a la part 
superior d’una altra és una variable important de conèixer en moltes àrees de la 
ciència; els matemàtics l’anomenen angle d’elevació. Mesurar l’altura més alta d’un 
objecte i la distància entre ambdós ens dóna les dades per calcular l’angle. 
Determinar l’angle entre dos edificis és important pels codis i regulacions de 
construcció. 
 

- Computadores i medicina: Les computadores utilitzen la trigonometria per 
establir les ombres i colors de les imatges en la pantalla. Un sistema anomenat 
triangulació defineix la forma de l’objecte i utilitza funcions trigonomètriques per 
establir els colors de les imatges. Aquest procés té usos significatius en medicina. 
Les màquines de ressonància magnètica escanegen el cos i mostren la imatge a 
color en una pantalla de computadora. Els professionals mèdics utilitzen els 
resultats per determinar la causa i localització de càncers i tumors. 
 

- Trigonometria i física: Els físics utilitzen la trigonometria per calcular vectors 
triangles, per determinar els impactes de les forces i el treball. L’estàtica és una 
àrea de la física que treballa amb objectes estacionaris i les forces respectives. Els 
físics utilitzen les funcions sinus, cosinus i tangent per determinar la potència 
d’aquestes forces i l’energia necessària per moure l’objecte. 
 

- Trigonometria i arquitectura: No es pot separar l’arquitectura de la trigonometria, 
que és fonamental per calcular les superfícies dels materials de construcció, com 
l’acer i el vidre. És la part de la ciència que s’utilitza per calcular les altures dels 
edificis o crear objectes tridimensionals a emprar en els edificis. La trigonometria 
s’utilitza per fer les demarcacions de cubicles en un edifici d’oficines. És útil en el 
disseny d’un edifici per determinar els patrons geomètrics i la quantitat de material i 
mà d’obra necessària per erigir una estructura. Quan l’edifici s’erigeix, no tan sols 
serà fort, sinó que tindrà mesures precises. La trigonometria permet a l’arquitecte 
calcular les distàncies i les forces relacionades amb elements de la diagonal. De 
les sis funcions de trigonometria bàsica, el sinus, el cosinus i la tangent són les 
més importants per a l’arquitectura, ja que permeten a l’arquitecte trobar fàcilment 
els valors oposats i adjacents relacionats amb un angle o la hipotenusa, la 
traducció d’un vector diagonal en vectors horitzontals i verticals. 

 

- Imatge digital i so: La mateixa ciència s’utilitza en la indústria de la música. El so 
viatja en ones que s’utilitzen en el desenvolupament de la música generada per 
l’ordinador. Un equip no entendrà la música com un ser humà, sinó que la 
representa matemàticament per les ones sonores que la constitueixen. 
Precisament, els enginyers de so que treballen en la promoció de música 
computada i d’alta tecnologia, han d’aplicar la llei fonamental de la trigonometria: la 
funció sinus i cosinus. Els patrons de les ones musicals no són tan regulars com la 
funció sinus i cosinus, però encara és útil pel desenvolupament de la música 
computada. 
 

- Navegació, Geografia i Astronomia: La triangulació, que és una aplicació de la 
trigonometria, és utilitzada pels astrònoms per calcular la distància a les estrelles 
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properes. En geografia, s’utilitza per mesurar la distància entre dos punts de 
referència. També s’utilitza en els sistemes de navegació per satèl·lit. Per exemple, 
un pilot que s’enlaira de l’aeroport JFK de Nova York, ha de saber en quin angle 
enlairar-se i quan donar una volta amb un cert angle en el cel amb la finalitat 
d’arribar a l’aeroport de Heathrow a Londres.  

 

- Corrent altern. El terme corrent elèctric s’utilitza per descriure la taxa de flux de 
càrrega que passa per alguna regió de l’espai. La major part de les aplicacions 
pràctiques de l’electricitat tenen a veure amb corrents elèctrics. Per exemple, la 
bateria d’una llum de centelleig subministra corrent al filament de la bombeta quan 
l’interruptor es connecta. S’anomena corrent altern al corrent elèctric en el qual la 
magnitud i direcció varien cíclicament. La forma d’ona del corrent altern més 
comunament utilitzada és la d’una ona sinusoïdal, ja que s’aconsegueix una 
transmissió més eficient de l’energia. S’utilitza la funció sinus per modelar el 
corrent altern ja que presenta els següents avantatges: 

 
o S’opera amb facilitat i defineix amb precisió analítica i gràfica l’evolució 

de la intensitat al llarg del temps. 
o Es pot generar amb facilitat en magnituds de valor molt elevat. 
o Es modifiquen amb facilitat els valors de tensió i intensitat mitjançant 

transformadors. 
o Totes les ones no sinusoïdals es poden descomposar en ones 

sinusoïdals de diferents  freqüències (harmònics). 

 
 
2.1.2.  Breu història sobre els orígens de la trigonometria i les   

relacions trigonomètriques 
 

Sobre els orígens de la trigonometria 
 
Tal com diu Garzón (2012), la trigonometria en els seus inicis es desenvolupa de 
forma pràctica i posteriorment apareix l’aspecte conceptual, és a dir els fonaments 
teòrics. Els inicis pràctics es troben en diferents activitats que no són considerades 
activitat matemàtica pròpiament. Les activitats que donen inici a la trigonometria són la 
mesura i l’astronomia. Aquesta última es constitueix en activitat científica quan 
comença la sistematització d’experiències, essencialment en forma de reconeixement 
dels períodes, és a dir, el temps en el qual es repeteix el fenomen. Aquest període es 
va convertir en el pont entre l’activitat empírica i la teoria predictiva. En la repetició 
periòdica, la regla abstracta evoluciona a partir de fets concrets. 

Els orígens de la trigonometria es retrotrauen en les civilitzacions de l’antic Egipte, de 
Mesopotàmia i de la vall de l’Indus, fa més de 4000 anys. Sembla que els babilonis 
van basar la trigonometria en un sistema numèric de base 60. Lagadha (1350 aC; 
1200 aC) va ser el primer matemàtic que va fer servir la geometria i la trigonometria 
per a l’astronomia. La majoria dels seus treballs s’han destruït. 
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La primera utilització de sinus apareix en els sulba Sutras a l’Índia, entre 800 aC i 500 
aC, on es calcula correctament el sinus de π/4 (45º) obtenint 1/sqrt(2) en un problema 
de construcció d’un cercle d’igual àrea que un quadrat donat (el contrari de la 
quadratura del cercle). 

La font d’informació més important sobre l’activitat matemàtica antiga és el papir del 
Rhind (1700 aC aproximadament) i se la considera una guia de la mesura i el càlcul 
(Healt, 1981). En aquest papir es troben algunes regles pel càlcul d’àrees de formes 
quadrades, triangulars, circulars i alguns ciments de trigonometria que es basen en els 
càlculs necessaris per a la construcció de piràmides i monuments (Figura 2.1).  

El problema de la construcció de piràmides consistia en mantenir el pendent constant 
(en el context d’avanç versus pujada) en cada cara i la mateixa en les quatre cares. El 
problema 56 d’aquest papir conté alguns rudiments de trigonometria i d’una teoria de 
triangles semblants. 

 
 

Figura 2.1. Papir de Rhind. Font: El teorema de pitágoras-construcción 
de algunos recursos didácticos. (Haldane, P., 2011, 8) 

 
En la construcció de les pirámides, un problema essencial era el de mantenir el 
pendent uniforme en cada cara i el mateix en les quatre, i pot haver estat aquest 
problema el que va portar als egipcis a introduir un concepte equivalent al de 
cotangent d’un angle (Boyer, 1968). Per aconseguir les construccions calculaven la 
separació d’un recta obliqua de l’eix vertical per unitat de variació d’altura. Aquest 
càlcul rebia el nom de se-qet, i amb ell es mantenen les proporcions de la piràmide i la 
inclinació de les seves cares (Figura 2.2).  

 
 

Figura 2.2. se-qet. Font: Elementos básicos de la trigonometría desde el paso 
de la razón trigonométrica a la función trigonométrica. (Garzón, G. S., 2012, 12) 
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De manera formal el se-qet es calculava de la següent forma: 

.... suposem la piràmide constituïda per ABCD el quadrat de la seva base, E el centre, 
H el vèrtex i F el punt mig del costat AD de la base, el se-qet= , és a dir, un concepte 
equivalent a la cotangent de l’angle d’inclinació. Aquesta relació establerta pels egipcis 
posa l’atenció en les raons en termes de proporcions.  

Segons Villuendas (1979), cap historiador s’atreveix a fixar els inicis del 
desenvolupament de la ciència trigonomètrica. La trigonometria sorgeix segurament a 
través de diferents fils conductors i associada a altres disciplines com l’aritmètica, la 
geometria i, més tard, l’àlgebra.  

Un dels camins pels quals es va obrir pas a la trigonometria va ser el de la resolució de 
problemes d’astronomia de la ciència grega. En aquesta línia podem citar l’obra “Sobre 
les mesures i distàncies del Sol i la Lluna” en la qual el seu autor, Aristarc de Samos, 
calculava les distàncies relatives Terra-Sol, Terra-Lluna amb procediments geomètrics.  

Segles després i reprenent el coneixement dels egipcis, Thales (624-547 aC) 
introdueix la geometria a Grècia i desenvolupa diverses idees al voltant dels triangles i 
els seus angles. No obstant això, s’entén que l’ús de la paraula “semblant” per 
descriure els angles iguals d’un triangle isòsceles indica que Thales no concebia 
l’angle com una magnitud, sinó com una figura que tenia una certa forma, idea molt 
propera a l’egípcia se-qet (Healt, 1981). 

Segons Runza (2013), Thales és un dels principals referents de la cultura grega en 
molts dels resultats associats amb la geometria especialment. Entre els èxits més 
importants cal destacar el càlcul de l’altura de la gran piràmide (Figura 2.3) utilitzant, 
igual que en altres cultures, la teoria de triangles semblants, per això va utilitzar 
l’ombra de la piràmide i la longitud d’un bastó que va col·locar de manera 
perpendicular al terra.  

 
 

Figura 2.3. Thales de Milet i la Gran Piràmide. Font: Las razones 
trignométricas en el planteamiento y resolución de problemas. (Runza, 
2013, 7). 
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La trigonometria, igual que qualsevol altra branca de la matemàtica, no va ser el 
resultat de la labor d’una única persona o d’una sola nació. Els astrònoms babilònics 
del segles V i IV aC havien acumulat una quantitat de dades astronòmiques i 
astrològiques que permetrien als matemàtics grecs construir la trigonometria 
gradualment. L’aportació dels grecs fou un estudi sistemàtic de les relacions entre els 
angles centrals (o els seus arcs corresponents) en un cercle i les longituds de les 
cordes. Els astrònoms de l’època Alexandrina ja havien començat a treballar en 
problemes que apuntaven d’una manera cada vegada més urgent a la necessitat 
d’establir sistemàticament relacions entre els angles i les cordes. Aquestes relacions 
els varen permetre calcular, a través de les proporcions, la mida de la Terra i les 
distàncies relatives al Sol i a la Lluna, a pensadors com: Eudox de Cnido (370 aC), 
Aristarc de Samos (280 aC), Eratòstenes de Cirene (240 aC), Hiparc de Nicea (140 
aC), o a Ptolomeu d’Alexandria (150 dC). 

Juntament amb la mesura, l’astronomia (l’observació del moviment dels cossos 
celestes, el càlcul de les mides i de les distàncies entre ells) genera aportacions 
empíriques importants per al que avui anomenem Trigonometria. L’astronomia es 
considera la branca de les ciències naturals més antiga en la història de l’home 
(Pannekoek, 1961), encara que no es té evidència de l’estudi fet al respecte per la 
humanitat. Per aconseguir l’objectiu de predicció, l’home va buscar incessantment la 
recurrència periòdica dels fenòmens naturals en la immensitat de l’univers. 

Tal com indica Montiel (2005), un segon incentiu per observar els fenòmens celestes 
va ser la necessitat de tenir intervals de temps i de forma natural el primer referent va 
ser el canvi nit – dia, i per tant, l’estudi dels moviments de la Lluna i el Sol. Aviat 
aquests fenòmens foren insuficients per determinar les èpoques per a les pràctiques 
adequades (agricultura, pesca, navegació, comerç) i va començar l’observació i 
registre dels canvis en la posició de les estrelles i els planetes. 

L’astronomia mesopotàmica primerenca es percep merament qualitativa, bastant 
semblant a l’astronomia egípcia contemporània. Des del període assiri es percep un 
canvi cap a les descripcions matemàtiques i només els últims tres segles abans de 
Crist ens deixaren textos basats en una teoria matemàtica consistent sobre els 
moviments planetaris i lunar (Neugebaeuer, 1969). 

En el camp de l’astronomia, aquesta va constituir una activitat científica fins a la 
sistematització d’experiències, principalment en forma de reconeixement de períodes, 
després dels quals el fenomen reincidia en la mateixa successió. La periodicitat dels 
fenòmens celestes es va convertir en un pont entre la pràctica empírica i la teoria 
predictiva. En la  repetició periòdica, la regla abstracta evoluciona a partir de fets 
concrets, el període fou la fonamentació i essència de la primera ciència de les 
estrelles (Pannekoek, 1961). 

Per a les cultures anteriors a la  grega: babilònica i egípcia, l’Astronomia consistia 
únicament en l’observació de les estrelles, amb la qual cosa, després de diversos 
segles d’anotacions, es varen donar compte de la periodicitat dels seus moviments, a 
partir dels quals varen poder fer prediccions. Però aquest treball no va ser acompanyat 
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de raonaments teòrics, essent els grecs els primers que varen buscar teories 
explicatives de la dada observable (Saiz, 2003). 

En la matemàtica grega trobem per primera vegada un estudi sistemàtic de les 
relacions entre els angles centrals (o els seus arcs corresponents) en un cercle i les 
longituds de les cordes que els sostenen. Les propietats de les cordes, agafades com 
a mesures d’angles centrals i inscrits en una circumferència, els resultaven familiars 
als grecs de l’època d’Hipòcrates (460 aC), i és molt probable que Eudox (408 – 355 
aC) hagi utilitzat raons i mesures d’angles per determinar la mida de la Terra i les 
distàncies relatives del Sol i la Lluna (Boyer, 1968). En els treballs d’Euclides 
(aproximadament 300 aC) no hi ha trigonometria en el sentit estricte de la paraula, 
però hi ha teoremes equivalents a lleis o fórmules trigonomètriques, elaborats en 
llenguatge geomètric. 

Tal i com indica Montiel (2005) en el seu Estudi Socioepistemològic de la Funció 
Trigonomètrica, amb Aristarc (310 – 230 aC) tenim la primera mostra existent de la 
geometria pura utilitzada com a objecte trigonomètric. Aristarc creia que la mitja Lluna 
havia de ser el vèrtex d’un angle recte (90º) format per les línies Sol – Lluna i Lluna – 
Terra. Aristarc, com tots els contemporanis, suposava que l’òrbita de la Lluna era un 
cercle en el centre del qual hi ha la Terra (Figura 2.4) i que la Lluna ho recorria sempre 
a la mateixa velocitat. Si el Sol es troba a una distància infinita els quarts de la Lluna 
ocorrerien quan l’angle Sol-Terra-Lluna és recte, és a dir, el lapse entre Quart creixent 
– Lluna plena, Lluna plena – Quart minvant, Quart minvant – Lluna nova i Lluna nova – 
Quart creixent, serien iguals. Si el Sol estigués tan lluny que els seus raigs ens 
arribessin sempre paral·lels – cosa que equival a posar el Sol a una distància infinita –, 
els quarts de la Lluna es donarien quan l’angle Sol – Terra – Lluna fos recte. 

 
 

 
Figura 2.4. El Sol a una distancia infinita. Font: Estudio Socioepistemológico 
de la Función Trigonométrica. (Montiel, G., 2005, 71). 

 
 
En canvi, si el Sol es troba a una distància finita, els seus raigs divergeixen formant un 
angle (Fig. 2.5). El lapse entre la Lluna nova i el quart creixent és menor que el lapse 
entre aquest últim i la Lluna plena. Per la mateixa raó, l’interval entre la Lluna plena i el 
quart minvant és major que l’interval entre aquest i la següent Lluna nova. 
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Figura 2.5. El Sol a una distancia finita. Font: Estudio Socioepistemológico de 
la Función Trigonométrica. (Montiel, G., 2005, 72). 

 
 
Aristarc va trobar que l’angle α, que formen els raigs del Sol que abracen l’òrbita de la 
Lluna, ha de ser igual a la diferència angular entre la posició de la mitja Lluna. En el 
cas de la figura 2.4 el Sol es troba a una distància infinita i en el cas de la figura 2.5 el 
Sol es troba a una distància finita i calculable. Si anomenem A la distància de la Terra 
a la Lluna i B a la distància de la Lluna al Sol, resulta que hi ha una senzilla raó entre 
A, B i l’angle α, que avui coneixem com tangent:  (Figura 2.6). 

 

 
 
Figura 2.6. Relació entre A, B i l’angle α. Font: Estudio Socioepistemológico de 
la Función Trigonométrica. (Montiel, G., 2005, 72). 

 
 
En altres paraules, determinant α es pot calcular quan de lluny està el Sol de la Lluna 
que de la Terra. Si per a Aristarc la Lluna es movia en una òrbita circular i amb 
velocitat constant al voltant de la Terra, havia de mesurar quant tarda la Lluna en 
donar una volta completa a la Terra, amb la qual cosa n’hi havia prou amb mesurar el 
temps que transcorre, per exemple, entre dues Llunes noves. Una vegada determinat 
aquest lapse, i si el Sol estigués a una distància infinita, s’ha de dividir entre quatre per 
obtenir el temps que hauria de transcórrer entre cada fase de la Lluna. Llavors, la 
seqüència de les fases de la Lluna estaria dividida en quatre intervals iguals. Utilitzant 
números concrets, si el període de la Lluna és de 29 dies i mig, o 708 hores i les fases 
succeïssin a intervals perfectament regulars, entre qualsevol fase i la següent 
transcorrerien 177 hores (708:4). Aristarc va observar que el quart creixent ocorria sis 
hores abans del temps esperat, si el sol estigués a una distància infinita. L’angle α de 
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la figura 2.6 correspondria, per tant, a sis hores de moviment de la Lluna. D’aquí, 
Aristarc dedueix que, ja que la Lluna recorria la seva òrbita amb velocitat constant, 
l’angle α que s’ha de determinar hauria d’estar en la mateixa proporció a una volta 
complerta (360º) i que les sis hores de discrepància al període complert de 708 hores:  

 d’on α=  (Garzón, 2012). 

Aristarc va expressar la relació entre les distàncies  , que avui en dia és 
tg3º=0,05, com ”la distància del Sol a la Lluna és vint vegades la distància de la Lluna 
a la Terra” (Garzón, 2012).  

Aquest càlcul és erroni, però no pel mètode, sinó per les dades numèriques. El mètode 
geomètric és perfectament vàlid, el problema està en què la discrepància entre el 
lapse Lluna nova – Quart creixent amb el Sol a una distància infinita, i el mateix lapse 
amb el Sol a la distància infinita que es troba no és de sis hores sinó de prop de 18 
minuts (Ruiz i de Regules, 2002). Amb aquesta xifra i el raonament anterior s’obté la 
xifra correcta: “el Sol està 400 vegades més lluny de la Lluna que la Lluna de la Terra”.  

Tal com diu Runza (2013) en Las razones trigonométricas en el planteamiento y 
resolución de problemas, Aristarc va escriure el tractat “Sobre les mides i les 
distàncies del Sol i la Lluna”. Va arribar a la conclusió, que la raó de l’arc a la seva 
corda en un cercle disminueix segons l’angle decreix de 180º a 0º, tendint cap al límit 
1. També va trobar que la relació entre la distància de la Lluna a la Terra i la distància 
del Sol a la Terra correspon a sin3 (Figura 2.7). 

Per obtenir aquest resultat va utilitzar un teorema geomètric molt famós en aquesta 
època que s’expressaria actualment com , pera 0<β<α<90, permet 

deduir que , per aquesta raó va afirmar que el Sol està allunyat entre 18 
a 20 vegades més de la Terra que de la Lluna. Aquest valor va ser més proper que el 
trobat per Eudoxi, la falta d’exactitud es deu a un error d’observació en mesurar l’angle 
format Lluna-Terra-Sol ja que devia ser 89º50’. 

 

 
 

Figura 2.7. Distància Sol-Lluna-Terra. Font: Las razones trignométricas en 
el planteamiento y resolución de problemas. (Runza, 2013, 9). 

 
Segons Runza (2013), Aristarc va determinar també que el Sol i la Lluna estaven a la 
mateixa raó ja que es veuen aproximadament sota el mateix angle de ½º d’observació 
des de la Terra. Tenint en compte aquest valor juntament amb l’observació dels 
eclipses lunars li va permetre afirmar que l’amplada del con d’ombra projectada per la 
Terra a la distància amb la qual el travessa la Lluna és d’unes dues vegades l’amplada 
de la Lluna, més exactament, si Rs= radi del Sol, Rt=radi de la Terra, RLl=radi de la 
Lluna, Ds=distància del Sol a la Terra i DLl= distància de la Lluna a la Terra (Figura 
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2.8), llavors  = , reemplaçant,  = , d’on RLl =  RT arribant finalment 

al següent raonament:  i  

 
 

Figura 2.8. Relació distància Sol-Lluna-Terra. Font: Las razones trignométricas 
en el planteamiento y resolución de problemas. (Runza, 2013, 9). 

 
 
Una vegada determinades les distàncies relatives del Sol a la Lluna, Aristarc va deduir 
que les seves grandàries haurien d’estar en la mateixa raó, partint del fet que ambdós 
cossos celestes tenen molt aproximadament la mateixa grandària aparent, és a dir, es 
veuen sota el mateix angle aproximadament per a un observador des de la Terra.  

Un altre càlcul que va posar en funcionament diferents tècniques geomètriques va ser 
l’originat per la mesura de la Terra. Una de les mesures més precises pels conceptes 
involucrats fou la realitzada per Eratòstenes. A Siena (avui Asuán, a 950 km, 
aproximadament, al sud del Caire), situat al sud d’Alexandria, on hi havia la fama que 
els raigs queien a plom el dia del solstici d’estiu, Eratòstenes va observar un pou molt 
profund, en les aigües del qual es podia veure reflectit el sol just al migdia. Clavant una 
vara a terra a Alexandria, en el mateix solstici d’estiu, Eratòstenes va observar que allà 
el Sol no passava exactament pel zenit, sinó que la vara projectava una ombra 
(Galadí-Enríquez, D. et al., 2008). 

Geomètricament, Eratòstenes va deduir que si els raigs del Sol incideixen directament 
a Siena, però a Alexandria formen un angle amb la vertical, aquest angle és igual al 
que formarien les verticals de les dues ciutats si les prolonguéssim fins al centre de la 
Terra (Figura 2.9), és a dir, és igual a la diferència de latitud geogràfica entre Siena i 
Alexandria (Galadí-Enríquez, D. et al., 2008).  

 
  

  Figura 2.9. Diferència de latitud geogràfica entre Siena i Alexandria.          
Font: Astronomia fonamental, 2a ed. (Galadí-Enríquez, D., Marco, E., 
Martínez, V. J., Miralles, J. A., 2008, 29) 
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Eratòstenes va comprovar que l’angle α era aproximadament de 7,5º i donat que la 
distància entre les dues ciutats es va calcular en 5250 estadis (un estadi equival a 
157,5 metres), va calcular: l’angle α (7,5º) és la quaranta-vuitena part d’un cercle 
complert (360º), per tant, la distància entre Alexandria i Siena (5250 estadis) ha d’estar 
en la mateixa proporció a la circumferència total de la Terra, o sigui, aquesta ha de ser 
48 vegades 5250 estadis, o 25200 estadis (aproximadament, 40000 km) (Garzón, 
2012). 

Fins ara, no hem parlat de Trigonometria tal com s’anomena en la cultura matemàtica, 
però, els antecedents que van establir les cultures babilònica, egípcia i grega en els 
seus inicis mostren que la problemàtica de construir un model a escala, amb base en 
les dades empíriques acumulades, d’una realitat macro no manipulable posa les bases 
per a la construcció d’un cos teòric que més endavant rebrà el nom de Trigonometria 
(Montiel, 2005). 

 Es considera que els càlculs i models d’Hiparc i Eratòstenes són algunes, de les més 
importants, bases de la trigonometria per donar aproximacions molt bones, per 
exemple, al sinus de certs angles i per fer ús de triangles i les relacions entres els seus 
catets. Però, allò que representa l’element més important en la construcció de les 
nocions trigonomètriques és la proporció expressada com a raó en un sentit abstracte, 
no la raó com a relació de dos catets en el triangle. Per exemple, Aristarc veu dues 
possibilitats davant l’aparença, en grandària idèntica de la Lluna i el Sol: 1) ambdós 
cossos són de la mateixa mida i estan a la mateixa distància de la Terra, o 2) un cos 
és més gran que l’altre, però la seva distància respecte de la Terra guarda una 
proporció respecte de la distància a la Terra del segon cos. Així, la localització dels 
tres cossos com a vèrtexs d’un triangle associada als fenòmens celestes porta a la 
construcció dels models geomètrics i l’ús de les raons trigonomètriques obeeix a la 
condició de proporció entre les distàncies de la Lluna i el Sol respecte de la Terra.  

Segons Montiel (2005), les cultures prehel·lèniques varen acumular les dades 
suficients sobre els fenòmens lligats als moviments dels cossos celestes per satisfer 
necessitats pràctiques dels grups dedicats al comerç, l’agricultura, la navegació, entre 
altres. Aquestes dades ajudaren a la construcció i validació de models geomètrics que 
els filòsofs grecs utilitzaren per fonamentar els estudis o tractats astronòmics. Però, 
fins Eratòstenes no hi havia res que es pogués anomenar Trigonometria. Va ser al 
voltant del segle II aC que l’astrònom Hiparc de Nicea (190 a 120 aC, 
aproximadament) construeix la primera taula trigonomètrica sota la forma de cordes: 
feia correspondre a cada valor de l’angle en el centre, la longitud de la corda abastada 
per l’angle en la circumferència d’un radi fix donat. Aquest càlcul correspon al doble del 
sinus de l’angle meitat, i dóna doncs, en certa manera, el que avui es diu la taula del 
sinus. D’aquesta manera es va guanyar el nom de pare de la Trigonometria. No 
obstant això, Hiparc de Nicea no comptava amb les observacions necessàries per 
explicar els moviments dels planetes amb l’exactitud amb la qual va explicar 
geomètricament els moviments de la Terra, el Sol i la Lluna, per la qual cosa va 
dedicar gran part del seu treball a l’observació dels moviments planetaris. Es presenta 
com el gran astrònom de l’Antiguitat abans de Ptolomeu, no només pels considerables 
progressos que aporta al coneixement del cel, sinó també, i encara més, per la 
minuciosa perfecció del seu mètode, que associa estretament la precisió de les 
observacions amb el rigor del raonament.  
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Tanmateix, com que les taules d’Hiparc no han arribat fins a nosaltres, no són 
conegudes més que pel matemàtic egipci Claudi Ptolomeu, que les va publicar, en els 
anys 100, juntament amb les instruccions per construir-les al seu Almagest. És així 
com serien descobertes al final de l’edat mitjana per Georg von Purbach i el seu 
alumne Regiomontanus. 

És important destacar que gràcies als tres segles de diferència entre Hiparc i 
Ptolomeu, aquest últim comptava ja amb observacions, hipòtesis dels egipcis i les 
excèntriques, així com amb càlculs astronòmics, i en base a això, va construir el seu 
sistema.  

El sistema ptolemaic va ser el sistema astronòmic més àmpliament acceptat i conegut 
a l’Antiguitat clàssica i en el món àrab. El tractat de Ptolomeu dominaria el pensament 
astronòmic occidental en la vessant matemàtica fins a l’època de Copèrnic.  

Sintetitzant l’aportació de Ptolomeu a la trigonometria amb els elements bàsics que 
utilitza en la construcció de la taula de cordes sostingudes pels arcs d’una 
circumferència dividida en 360 parts, el diàmetre de la qual suposa dividit en 120 
unitats. Cada una d’aquestes parts està dividida en altres 60 que a la vegada estan 
subdividides en 60. És a dir, el sistema sexagesimal, que ja existia a Mesopotàmia en 
la dinastia de Ur (2050-1950 aC), des d’aquí portat a Grècia. Dit d’una altra manera, va 
construir la taula en la qual es recull l’equivalència angle i longitud de la corda (Taula 
2.1). 

Angle Corda 
36º 37º 4’ 55’’ 
60º 60º   
72º 70º 32’ 3’’ 
90º 84º 51’ 10’’ 

120º 103º 55’ 23’’ 
 

Taula 2.1. Equivalència entre angle i longitud de la corda. Font:   
Estudio Socioepistemológico de la Función Trigonométrica. 
(Montiel, G., 2005, 78) 

 
 

Admetia que la raó entre la circumferència d’un cercle i el diàmetre era 3º8’ 30”, així: 
 és a dir, 3,1415166 (Turano, 2011). 

Ptolomeu estableix el teorema que el permetrà operar amb les longituds trobades, 
seguit de tres corol·laris on es poden calcular més longituds de corda: la corda de la 
diferència de dos arcs, la corda de la meitat d’un arc i la corda de la suma de dos arcs. 
Aquests corol·laris són equivalents a les identitats trigonomètriques pel sinus de la 
diferència de dos angles, el sinus de la meitat d’un angle i el sinus de la suma de dos 
angles respectivament.  

Durant diversos segles, els grecs s’havien dedicat a estudiar les relacions entre rectes 
i cercles i havien aplicat aquestes relacions a gran quantitat de problemes 
astronòmics, però de tot això no havia resultat res que pogués anomenar-se 
trigonometria més o menys sistemàtica. Però tot sembla indicar que a mitjan segle II 
aC es va elaborar la primera taula trigonomètrica, obra de l’astrònom Hiparc de Nicea, 
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que es va guanyar el dret a ser conegut pels matemàtics com “el fundador de la 
trigonometria” i pels grecs com “el pare de l’astronomia”. No se sap exactament com 
va construir Hiparc la famosa taula, ja que les seves obres s’han perdut, encara que és 
probable que els seus mètodes siguin anàlegs als utilitzats per Claudi Ptolomeu (150 
dC), un altre astrònom i observador de la naturalesa, que fou membre de la Universitat 
d’Alexandria i autor d’una obra, que compta amb tretze llibres anomenada “Sintaxis 
matemática”, coneguda també com “Almagest” (el més gran). Se suposa que 
Ptolomeu, per confeccionar la seva obra es va basar en el catàleg fet per Hiparc sobre 
les posicions de les estrelles; però no es pot assegurar el mateix sobre si les taules 
trigonomètriques que apareixen en els seus volums varen ser extretes en gran part del 
seu il·lustre predecessor. 

L’Almagest es consolida com la recopilació dels principis matemàtics fins a la seva 
època, aportant teoremes i les mesures de les cordes sostingudes en un cercle, que a 
la vegada aporten al seu model astronòmic. No obstant això, el seu model astronòmic 
es basava en supòsits no vàlids, tals com l’òrbita circular que recorren els cossos 
celestes, la velocitat constat del seu moviment i la geocentricitat. En aquest sentit, el 
seu model astronòmic no prediu amb exactitud els fenòmens i moviments celestes, és 
a dir, la dada empírica invalida el seu model teòric (ja que l’adequació a la realitat era 
el criteri de veritat en l’època), no així els fonaments geomètrics – trigonomètrics en els 
quals es basa (Montiel, 2005).  

L’Almagest no fou l’única obra feta per Ptolomeu però va influir, no només, en la 
trigonometria de tota l’Antiguitat, sinó també en els taules astronòmiques aparegudes 
fins al segle XII dC i utilitzades per Copèrnic i Kepler. Però, aquestes taules 
trigonomètriques foren construïdes, tant per Hiparc com per Ptolomeu, sobre les 
relacions entre els arcs, cordes i diàmetres de cercles. Els grecs, igual que els hindús i 
els àrabs més tard, varen utilitzar les anomenades línies trigonomètriques en forma de 
cordes d’arcs de cercles. El sistema de Ptolomeu va ser acceptat per la vessant 
matemàtica de l’època i en el món àrab fins a l’era de Copèrnic. 

Amb la declinació de l’imperi romà, el centre d’investigació matemàtica es va 
començar a desplaçar cap a la Índia i més tard cap a Mesopotàmia. Les primeres ben 
preservades contribucions hindús a les ciències exactes són els Siddhantes dels 
quals, el Surya, encara existeix en una forma que s’assembla a l’original (cap a 300 – 
400 dC). Aquests llibres tracten fonamentalment d’astronomia i operen amb epicicles i 
fraccions sexagesimals. Aquests fets suggereixen la influència de l’astronomia grega, 
probablement transmesa en un període que anticipa a l’Almagest; encara que també 
indiquen contacte directe amb l’astronomia babilònica. A més, els Siddhantes mostren 
moltes característiques natives hindús. A diferència de la grega, en la trigonometria 
hindú es determinava la semicorda corresponent a l’angle doble, és a dir, l’antecedent 
de l’actual sinus (Montiel, 2005).  

Als Siddhantes, els seguiren: 

 El matemàtic indi Aryabhata d’Aryhabata (489 – 499) que va proporcionar la taula 
del sinus i del cosinus. Fa servir la paraula zya per a sinus, kotizya per a cosinus i 
otkram zia per a la inversa del sinus.  
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 El Panka Sidhantika (aproximadament en el segle VI) de Varahamihira que 
resumeix els Siddhantas. 

 El matemàtic indi, Brahmagupta, l’any 628 fa servir la interpolació numèrica per 
calcular el valor del sinus fins al segon ordre. 

Per la seva banda, la cultura àrab, no només va assimilar els coneixements produïts 
pels pobles sinó que les obres traduïdes varen servir com a punt de partida per al 
desenvolupament d’una rica ciència pròpia en la qual va destacar l’Astronomia junt a la 
qual va progressar la Trigonometria. Es va sistematitzar l’ús del sinus de l’angle, en 
lloc de la corresponent corda hel·lènica. A més, del sinus – versus (1-cosα) que ja 
coneixia la Trigonometria índia, els àrabs varen introduir la resta de funcions 
trigonomètriques. 

Habas al – Hasib (aproximadament 762 – 862), a més de ser el primer àrab que va 
elaborar una taula de sinus, va determinar la longitud de l’ombra d’un gnomon1 
horitzontal col·locat en una paret, la mesura del qual va prendre com a unitat (segons 
els diferents angles del Sol entre 0º i 90º). Els resultats els recollia en una taula que 
equival a la taula de tangents. El nom de tangent va ser més tardana, en aquesta 
època, donat el seu origen, se l’anomenava ombra, tradició persistent de la 
trigonometria hindú (Montiel, 2005).  

Entre els pensadors àrabs més destacats en aquesta matèria cal destacar Abul Wefa 
(940 – 998) que va escriure el seu particular Almagest, millorant i ampliant el de 
Ptolomeu. Una d’aquestes millores es porta a terme en la Trigonometria, on a partir de 
les fórmules de Ptolomeu i una pròpia, aproximada per a angles petits, calcula amb 9 
decimals exactes el sinus de 30’ i a partir d’ell elabora una taula de sinus que va de 15’ 
en 15’, independentment, construeix una taula de tangents i de secants. Una de les 
fórmules és la del sinus de la suma o diferència d’angles.  

Omar Khayyam (1048-1131) combina la utilització de la trigonometria i la teoria de 
l’aproximació per subministrar mètodes de resolució d’equacions algebraiques a través 
de la geometria. El matemàtic Bhaskara II el 1150 escriu mètodes detallats de 
construccions de taules de sinus i cosinus per a tots els angles. Desenvolupa també la 
trigonometria esfèrica. Al segle XIII, Nasïr al-Dïn al-Tüsï, a partir dels resultats de 
Bhaskara, és probablement un dels primers a considerar la trigonometria com una 
disciplina diferent de les matemàtiques. Finalment, al segle XIV, Al-Kashi realitza 
taules de funcions trigonomètriques pels seus estudis en astronomia (Montiel, 2005).  

Leornardo de Pisa (Fibonacci) (1175-1245) en la seva obra “Liber abaci” menciona la 
identitat algebraica (a2+b2)(c2+d2)=(ac-bd)2+(ad+bc)2, sent a, b, c i d funcions d’una 
variable i amb les restriccions adequades. Aquesta identitat inclou tota la trigonometria 
elemental que deriva de les relacions obtingudes de la circumferència unitària, els 
elements de la qual (x,y) satisfan l’equació x2+y2=1. Si (a,b) i (c,d) són punts d’una 
circumferència unitària, llavors a2+b2=1 i c2+d2=1, i es defineix x=ac-bd i y=ad+bc, 
                                                 
1 Un gnomon es defineix com un indicador de les hores en els rellotges solars més comuns. És 
un antic instrument d’astronomia composat d’un estil vertical i d’un pla o cercle horitzontal, amb 
el qual es determinaven l’azimut i l’altura del sol, observant la direcció i longitud de l’ombra 
projectada per l’estil sobre el cercle.  
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llavors la identitat (a2+b2)(c2+d2)=(ac-bd)2+(ad+bc)2 diu que (x,y) està en la 
circumferència unitària (Runza, 2013). 

Johann Müller (1436 – 1476), conegut com Regiomontano, va escriure el primer tractat 
extens sobre trigonometria moderna. En el seu “De triagulis omnimodis libri quinque” 
desenvolupa el tema partint d’uns conceptes geomètrics bàsics fins arribar a la 
definició de sinus. Mostra llavors, com resoldre qualsevol triangle (pla o esfèric) 
utilitzant el sinus de l’angle o el cosinus. Aquesta obra arriba a mans de Copèrnic i 
suposa el naixement d’un nou paradigma en la ciència de l’astronomia: De 
revolutionibus orbium coelestium (finalitzat el 1530 i publicat el 1543). Si bé De triagulis 
omnimodis libri quinque constitueix una influència per Copèrnic, el capítol IX del llibre 
Primer de De revolutionibus orbium coelestium segueix pas a pas els teoremes i 
raonaments de Ptolomeu (Montiel, 2005).  

Cal destacar que a l’Edat Moderna es varen crear altres taules trigonomètriques 
semblants a les anteriors però sense utilitzar el mètode de les línies trigonomètriques. 
Fou en el segle XVI, època del Renaixement, quan un col·laborador de Copèrnic, el 
matemàtic prussià Georg Rheticus, va descartar el tractament tradicional de la 
trigonometria respecte d’un arc de circumferència i es va centrar directament en els 
costats d’un triangle rectangle. Va escriure un tractat titulat “Opus palatinum de 
triángulis”, considerat com l’obra de trigonometria més elaborada de les existents fins 
llavors. Aquest llibre constava de dos volums on l’autor introdueix una innovació en 
definir les raons trigonomètriques en termes de raó entre els costats d’un triangle 
rectangle (Turano, 2011).  

A Europa, la trigonometria inicia el seu desenvolupament a mitjan segle XIV amb la 
traducció al llatí de les obres de Ptolomeu. Els pioners en aquest àmbit són Georg von 
Purbach i sobretot el seu estudiant Regiomontanus. Segueixen al començament del 
segle XVI els tractats d’Oronce Finé, Pedro Nunes i Joachim Rheticus. El matemàtic 
silesià Bartholomeo Pitiscus publica un treball destacable sobre trigonometria el 1595, 
el títol del qual (Trigonometria) ha donat nom a la disciplina. És el matemàtic flamenc 
Adrien Romain qui va introduir la notació moderna sinα.  

És en el segle XVII que la trigonometria pren el caràcter analític que conserva fins als 
nostres dies. Però, per parlar de trigonometria analítica va ser necessari abandonar la 
compilació de taules trigonomètriques i destacar les raons trigonomètriques. Tot i que, 
l’origen d’aquestes relacions continuava situat en el context geomètric, seguien 
representant a les cordes sostingudes per un arc 

De fet, Katz (1987) assenyala que donat que el sinus i el cosinus són l’exemple de 
funcions periòdiques més familiars, un esperaria que es fessin presents en qualsevol 
discussió sobre fenòmens físics periòdics; i de fet, així fou, però en un context 
geomètric que no va donar oportunitat al desenvolupament d’idees analítiques. Això 
s’ha d’interpretar com una apreciació diferent de les propietats de les relacions 
trigonomètriques.  

L’àlgebra va fer possible resoldre problemes relatius a les magnituds i figures seguint 
un camí segur i regular (Loi, 1999). Això es deu bàsicament al matemàtic francès 
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François Viète (1540 – 1603), amb qui la trigonometria experimenta un canvi 
important: admet processos finits en els seus rangs. 

L’any 1571, sota el títol de Canon mathematicus seu ad triangula cum appendicibus, 
Viète fa el primer tractament sistemàtic dels mètodes per resoldre triangles plans i 
esfèrics, utilitzant les funcions trigonomètriques. Desenvolupa les tres fórmules de 
suma a producte amb fórmules semblants per a sinα+cosβ i cosα+cosβ, d’on Napier 
va obtenir la idea dels logaritmes, ja que permeten reduir un producte de dos números 
a la suma d’altres dos números. Viète és el primer que aplica mètodes algebraics a la 
trigonometría (Montiel, 2005). 

Posterior a Viète, particularment a Anglaterra, tres personatges varen fer importants 
contribucions a la trigonometria en el transcurs de la primera meitat del segle XVII. La 
invenció dels logaritmes l’any 1614 per John Napier (1550 – 1617) auxiliaren els 
càlculs numèrics, particularment en la trigonometria. William Oughtred (1574 – 1660) 
fou el primer en utilitzar símbols trigonomètrics i va utilitzar les abreviacions. I finalment 
el treball en sèries infinites, precursor dels treballs de Newton en aquesta direcció, de 
John Wallis (1616 – 1703). 

El segle XVII va ser l’inici d’una revolució en el pensament científic. La qüestió del 
moviment va desenvolupar un paper primordial, especialment com a introducció 
natural i intuïtiva als problemes de càlcul diferencial (Loi, 1999). 

De les produccions científiques més representatives d’aquest segle, anomenat segle 
heroic de la història de les matemàtiques, està sens dubte la d’Isaac Newton (1642 – 
1727). La nova visió de la ciència del moviment, com es fa explícit en els seus treballs, 
es preocupa només per establir relacions entre variables associades al moviment, és a 
dir, el temps, la posició, la velocitat i l’acceleració. Dit en altres termes, un passatge 
dels atributs a les relacions (Cantoral, 2001).  

Kratz (1987) assumeix que la funció trigonomètrica va entrar a l’anàlisi quan Newton 
va obtenir la sèrie infinita pel sinus, encara que el seu paper no sigui com a funció 
(corba) a la qual li aplica el seu mètode. Aquest mètode consisteix en l’associació de 
l’ús de les sèries infinites amb l’estudi de les velocitats de canvi, de les quals es servia 
per determinar el fluent, allò que flueix (Cantoral i Farfán, 2004). 

La teoria newtoniana partia d’una interpretació dels objectes geomètrics com entitats 
generades per un moviment continu, però que no podia ser reduït a una geometria del 
moviment i que es fundava sobre un tractament de les equacions algebraiques que 
prefiguraven d’alguna manera la noció analítica de la funció (Panza, 2001). D’aquí que 
notem un canvi en la manera d’utilitzar la trigonometria, la compilació de taules es 
substitueix per la relació de dues variables, l’angle i l’àrea sota la corba, ara com a 
quantitats, encara que segueixin tenint com a referent geomètric un triangle inscrit en 
una circumferència. 

Un segle més tard, el matemàtic suís Leonhard Euler va fundar la trigonometria 
moderna i va definir les funcions trigonomètriques utilitzant expressions amb 
exponencials de números complexos. Això va convertir la trigonometria en una de les 
aplicacions dels nombres complexos. Euler va demostrar que les propietats bàsiques 
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de la trigonometria eren simplement producte de l’aritmètica dels nombres complexos. 
Així, l’anomenada identitat d’Euler, és una de les fórmules més importants de les 
matemàtiques, ja que uneix diferents camps d’aquesta ciència: ei·π+1=0. En aquesta 
fórmula s’uneixen els números més importants de la geometria, l’anàlisi i l’àlgebra: π, e 
i i. A més, 0 i 1 són les bases de l’aritmètica per ser els elements neutres 
respectivament de la suma i la multiplicació (Martín, 2010). 

De fet, Montiel (2005) assenyala que en els segles XVII i XVIII, els nous usos de les 
quantitats trigonomètriques els va canviar el caràcter geomètric, passant de 
considerar-se línies en un cercle a quantitats que descrivien certs fenòmens, 
particularment moviments periòdics. 

Sobre raons i proporcions 

Com diu Garzón en el seu treball de tesis Elementos básicos de la trigonometría desde 
el paso de la razón trigonométrica a la función trigonométrica (2012), la noció de 
proporció des de l’antiguitat està associada amb la idea de precisar quantitativament la 
noció de semblança comparant coses de la mateixa espècie, de trobar les seves raons 
en l’estudi de comparar la mesura d’una magnitud. En documents babilònics, egipcis i 
xinesos, es troben les raons i proporcions en situacions particulars, per exemple: 

La proporció de la mesura geomètrica:   

La proporció harmònica (d’origen musical):  

La proporció aritmètica:   

Segons Garzón (2012), els grecs foren els primers en buscar teories de la dada 
observable, i amb el naixement de l’escola pitagòrica, fonamentada en el fet que “Tot 
és número”, es va transformar la visió de la matemàtica en una ciència completament 
intel·lectual. D’aquesta manera, el desenvolupament de la teoria de les proporcions, 
estava centrada en mostrar l’harmonia còsmica a través de l’establiment de raons 
numèriques entre quantitats discretes i la comparació entre aquestes, per establir 
proporcions. Els pitagòrics varen establir, en termes de la teoria de números i 
específicament fent al·lusió a la divisibilitat, en quins casos quatre números estaven en 
proporció a:b :: c:d. També en la matemàtica grega es troba per primera vegada un 
estudi de les relacions entre els angles centrals en un cercle (o en els seus arcs 
corresponents) i les longituds de les cordes que els sostenen. 

Les propietats de les cordes, agafades com a mesures d’angles centrals i inscrits en la 
circumferència, els eren més familiars als grecs contemporanis de Hipócrates (460 aC) 
i és Eudox (408-355 aC) qui va reformular la teoria de les proporcions i la seva 
definició és la que s’utilitza en el llibre V d’Euclides de la següent forma: 

“Les magnituds estan en la mateixa raó, la primera a la segona i la tercera a la quarta, 
quan presos qualssevol equimúltiples de la primera i la tercera i qualssevol 



29 
 

equimúltiples de la segona i la quarta llavors els primers equimúltiples ambdós 
excedeixen, són iguals o menors que els segons equimúltiples agafats en l’ordre 
corresponent”. 

Aquesta definició reprèn la idea de raó entre mesures geomètriques i aclareix que 
  si: donats dos números naturals m i n succeeix que si ma<nb equival a mc<nd, 

o si ma=nb equival a mc=nd o si ma>nb equival a mc>nd. Eudox es va preocupar 
també per aclarir que les magnituds han de ser del mateix tipus; segons ell un 
segment no es pot comparar en termes de raó amb una àrea, ni una àrea es pot 
comparar amb un volum, donat lloc a la restricció de l’establiment de raons 
homogènies, que es conservaria fins el sorgiment del càlcul (Corry, 1994). A més, va 
utilitzar raons i mesura d’angles per determinar la mida de la Terra i les distàncies 
relatives del Sol i de la Lluna. 

Euclides va fer dos tractaments diferents a les proporcions, un per als números i l’altre 
per a les magnituds. En els llibres VII i VIII, dedicats a l’aritmètica es refereixen a les 
raons entre magnituds geomètriques com “Una raó és una certa relació respecte a la 
mida de dues magnituds del mateix tipus”. 

D’aquesta definició es deriva la classificació d’aquestes en magnituds conmensurables 
i inconmensurables. El mètode axiomàtic utilitzat per Euclides sobre la idea general de 
raó, permet fer una descripció general de les proporcions sense utilitzar directament 
les nocions aritmètiques dels nombres racionals o irracionals i les geomètriques de la 
semblança. S’obvien les nocions de límit i de continu per salvar-se de les paradoxes 
de Zenón (Garzón, 2012). 

La definició essencial del llibre V sobre proporció es manté fins al segle XIX amb una 
connotació pràctica, entenent que hi ha proporció quan existeix una mateixa part 
“alíquota”, és a dir que a, b, c i d formen una proporció si   i  , llavors 

m=m’. Això significa l’acceptació de només valors racionals  , cosa que representa la 
incomprensió del text d’Euclides. La solució a aquest problema el planteja Dedekind a 
través de talls (Corry, 1994). 

 
 
2.1.3.  L’ensenyament de la raó trigonomètrica 

 
L’ensenyament de la raó trigonomètrica juga un paper important en el currículum 
escolar a nivell de secundària ja que es converteix en la base de nocions importants 
en els nivells posteriors (funció, equació, identitat i sèries trigonomètriques). 

La investigació en Matemàtica Educativa ha donat evidència de les dificultats en 
l’aprenentatge que mostren els estudiants dels diferents nivells escolars en manipular, 
interpretar i significar les raons, equacions, identitats i funcions vinculades a les 
relacions trigonomètriques. Per exemple, De Moura (2000) reporta en la seva anàlisi  
didàctica incorreccions en l’ús de la notació i en l’aplicació de lleis que no són vàlides 
per a les raons i funcions trigonomètriques; De Kee, Mura i Dionne (1996) reporten que 
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l’estat de comprensió de les nocions sinus i cosinus no estan ben assolides pels 
estudiants, donat que generalitzen les propietats dels triangles rectangles a qualsevol 
tipus de triangle, o asseguren un canvi d’escala en el sinus i el cosinus en canviar 
d’escala un triangle rectangle. Per la seva part, l’anàlisi didàctica de Maldonado (2005) 
mostra que els estudiants no aconsegueixen aprofundir en el concepte de funció 
trigonomètrica, ja que tracten per igual als graus i als reals. Però, el problema no es 
relaciona només amb factors cognitius. Cavey i Berenson (2005) realitzen una 
investigació didàctico-cognitiva, on evidencien la poca instrucció col·legiada dels 
professors de matemàtiques en l’ensenyament d’aquesta temàtica. 

L’estudi d’aquests documents va mostrar també aspectes per evitar les operacions 
mecanitzades desproveïdes de significat. Així, en el treball didàctico-cognitiu de 
Kendal i Stacey (1996) es suggereix que per a l’estudi de la trigonometria introductòria 
es prioritzi l’ensenyament del mètode de la raó (trigonomètrica) sobre l’ensenyament 
del mètode del cercle unitari; De Moura (2000) proposa que els estudiants construeixin 
els conceptes bàsics de trigonometria a partir de seqüències didàctiques 
d’ensenyament simple i contextualitzades i Zeman (2005) realitza una enginyeria 
didàctica per construir una taula trigonomètrica prenent com a referència base els 
escrits matemàtics de la Grècia clàssica.  

Amb un enfocament socioepistemològic, Montiel (2005) considera la naturalesa de la 
noció en joc com a peça primordial del fenomen didàctic, generant un model per a la 
construcció social de la funció trigonomètrica. Aquest model està basat en activitats, 
pràctiques de referència i pràctiques socials lligades a aquesta construcció. Així, 
observa a la funció trigonomètrica des del seu origen en raons, la seva evolució en 
funcions i la conformació en sèries. 

Podem suposar que l’origen de les dificultats està en les raons trigonomètriques, 
específicament en el moment on es construeix la quantitat trigonomètrica. Observem 
que De Kee, Mura i Dionne (1996) i Maldonado (2005) han donat evidència de les 
dificultats i concepcions més clàssiques de l’estudiant en aquest tema, mentre que 
Montiel (2005) ha considerat la naturalesa de la noció matemàtica com a part 
fonamental del fenomen didàctic. En aquest sentit, la proposta articula els elements 
didàctics, cognitius i socioepistemològics d’aquestes investigacions per a un disseny 
posterior, proveir d’evidència empírica sobre la construcció de significats al voltant de 
la raó trigonomètrica, fent que aquesta noció tingui un apropament a la seva 
naturalesa proporcional, per dotar-la de sentit en el moment de construcció de la 
quantitat transcendent trigonomètrica. 

2.1.4.  L’ensenyament i l’aprenentatge de la trigonometria 

L’ensenyament i l’aprenentatge de la trigonometria és un camp poc explorat pels 
investigadors en didàctica de les matemàtiques. Markel (1982), Goldin (1983), Fi 
(2003) i Brown (2006) plantegen que la trigonometria en el pla coordinat és un tema 
difícil pels estudiants i que és molt poc el què s’ha fet per investigar els motius 
d’aquestes dificultats. Hi ha molts factors que podrien estar involucrats. Un d’aquests 
problemes radica en què la trigonometria és un tema complicat i interconnectat que 
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porta a què els estudiants hagin d’estar canviant les definicions donades per les raons 
trigonomètriques d’acord amb l’enfocament i el context plantejat.  

Brown (2006) identifica els següents factors que afecten la clara comprensió dels 
conceptes trigonomètrics són: conceptes febles d’idees importants sobre les rotacions i 
el cercle goniomètric; poca o nul·la comprensió del paper de la unitat en el cercle 
goniomètric o aplicació inconsistent de la unitat; dificultat per interpretar els gràfics 
coordenats com a informació geomètrica i numèrica combinada, cosa que comporta no 
veure les coordenades d’un punt com números i longituds dirigides dels segments 
horitzontals i verticals que connecten el punt amb els eixos; dificultat per comprendre 
el sinus i el cosinus com a coordenades x, y i als signes del sinus i cosinus d’angles no 
aguts; dificultat per entendre els números racionals com a números i com a quocients. 
Això es relaciona amb el fet que el sinus és un sol valor, quan s’està descrivint com 
una distància o una coordenada, o un quocient de dos números en la trigonometria del 
triangle rectangle. 

Freudenthal (2001) planteja que la raó, en quant a concepte i fins i tot en quant a 
objecte mental, requereix un nivell de desenvolupament considerablement alt.  

A continuació exposarem l’aprenentatge de la trigonometria, concretament, en el 
currículum de matemàtiques de 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat (Figura 2.10). 

 

     

Figura 2.10. Mapa conceptual de la Trigonometria 
 
Tal com diu Guiteras (2008), la trigonometria (del grec: la mesura de triangles) és una 
branca de les matemàtiques que tracta les relacions entre els elements dels triangles: 
relaciona la longitud dels costats amb les amplituds dels angles. Actualment, aquesta 
idea bàsica ha estat superada i les funcions trigonomètriques tenen, matemàticament 
parlant, sentit propi. 

La trigonometria és una disciplina fonamental, tant per a l’estudi geomètric, com per al 
coneixement del càlcul i l’anàlisi matemàtica. Actualment la trigonometria forma part 
del currículum de matemàtiques de 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat, per aquest motiu, 
analitzarem els currículums de matemàtiques d’aquests dos cursos posant especial 
èmfasi en aquest tema. 
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La trigonometria de 4t d’ESO es centra en estudiar les raons trigonomètriques d’un 
angle agut, establir la relació entre les raons trigonomètriques d’un mateix angle agut, 
determinar les raons trigonomètriques d’un angle qualsevol i resoldre triangles 
rectangles i no rectangles en problemes de la vida quotidiana, mentre que la 
trigonometria de 1r de Batxillerat es centra en conèixer les raons trigonomètriques d’un 
angle i la circumferència trigonomètrica, reduir un angle qualsevol al primer quadrant, 
conèixer i aplicar les fórmules d’addició i determinar i resoldre triangles no rectangles 
en situacions i problemes de la vida quotidiana aplicant el teorema del sinus i del 
cosinus. 

 
2.1.5.  El currículum de matemàtiques a l’Educació Secundària 

Obligatòria i la trigonometria. 

Segons el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòra, les matemàtiques són un 
instrument de coneixement i anàlisi de la realitat i al mateix temps constitueixen un 
conjunt de sabers d’un gran valor cultural, el coneixement dels quals ha d’ajudar a 
totes les persones a raonar, de manera crítica, sobre les diferents realitats i 
problemàtiques del món actual. Per això l’educació matemàtica en les etapes 
obligatòries ha de contribuir a formar ciutadans i ciutadanes que coneguin el món en 
què viuen i que siguin capaços de fonamentar els seus criteris i les seves decisions, 
així com adaptar-se als canvis, en els diferents àmbits de la seva vida. Així mateix, les 
matemàtiques possibiliten la creació de models simplificats del món real que permeten 
una interpretació acotada d’aquest i alhora generen problemes adequats al moment 
educatiu de l’alumne tot facilitant el seu esperit crític i despertant la seva creativitat.  

D’acord amb l’anterior, el currículum de matemàtiques a l’educació secundària 
obligatòria pretén contribuir a la formació integral de l’alumnat. Les capacitats que 
potencia el currículum de matemàtiques han d’ajudar l’alumnat a: establir raonaments 
quantitatius sobre situacions de vida real i sobre el món que ens envolta; organitzar 
l’espai i el pla a base d’anomenar i establir relacions precises de comparació, 
semblança o equivalència entre els seus elements, i la seva identificació en el món 
real; modelitzar situacions de la vida real i vinculades a d’altres àrees del coneixement 
i traduir-les a models matemàtics, per tal de cercar solucions amb més facilitat i 
certesa; apreciar estructures i relacions abstractes. 

La competència matemàtica, una de les competències bàsiques que han d’assolir els 
alumnes a l’etapa d’ESO, és necessària per a la vida personal, social i escolar. 
Nombroses situacions quotidianes, i de les diverses matèries, requereix l’ús de les 
matemàtiques per poder analitzar-les, interpretar-les i valorar-les. Aquesta 
competència té un caràcter transversal a totes les matèries, encara que és la matèria 
de matemàtiques la que s’ocupa especialment d’ella. 
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Assolir la competència matemàtica implica: 

- Pensar matemàticament. Construir coneixements matemàtics a partir de situacions 
on tingui sentit, experimentar, intuir, formular, comprovar i modificar conjectures, 
relacionar conceptes i realitzar abstraccions. 

- Raonar matemàticament. Realitzar induccions i deduccions, particularitzar i 
generalitzar, reconèixer conceptes matemàtics en situacions concretes; 
argumentar les decisions preses, així com l’elecció dels processos seguits i de les 
tècniques utilitzades. 

- Plantejar-se i resoldre problemes. Llegir i entendre l’enunciat, generar preguntes 
relacionades amb una situació-problema, plantejar i resoldre problemes anàlegs, 
planificar i desenvolupar estratègies de resolució, verificar la validesa de les 
solucions, cercar altres resolucions, canviar les condicions del problema, sintetitzar 
els resultats que poden ser útils en situacions posteriors. 

- Obtenir, interpretar i generar informació amb contingut matemàtic. 
- Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques (per comptar, operar, mesurar, 

situar-se a l’espai i organitzar i analitzar dades) i els instruments (calculadores i 
recursos TIC, de dibuix i de mesura) per fer matemàtiques. 

- Interpretar i representar (a través de paraules, gràfics, símbols, nombres i 
materials) expressions, processos i resultats matemàtics. 

- Comunicar als altres el treball i els descobriments realitzats, tant oralment com per 
escrit, utilitzant el llenguatge matemàtic. 

La competència matemàtica s’ha d’adquirir a partir de contextos que tinguin sentit tant 
per a l’alumnat com per al coneixement matemàtic que es pretén desenvolupar. 
Aprendre el significat és fonamental per capacitar l’alumnat en l’ús de tot el que aprèn i 
per capacitar-lo a continuar aprenent, de forma autònoma, al llarg de tota la vida. Per 
això, cal proporcionar en totes les classes de matemàtiques oportunitats per tal que 
l’alumnat aprengui a raonar matemàticament, proposant activitats d’aprenentatge on la 
resolució de problemes, entesa en un sentit ampli, esdevingui el nucli de 
l’aprenentatge. 

Les matemàtiques de 4t d’ESO 

El currículum de matemàtiques impartit a 4t d’ESO és el que es recull en el Decret 
143/2007, en el DOGC núm. 4915. 

Els processos que es desenvolupen durant el quart curs d’ESO a través dels diferents 
continguts són: 

- Resolució de problemes (identificació, distinció, simulació, caracterització, 
desenvolupament d’estratègies, elaboració de conclusions). 

- Raonament i prova (ús, anàlisi, comprensió, comparació, selecció, organització, 
aproximació numèrica, resolució, càlcul, aproximació històrica). 

- Comunicació i representació (argumentació, expressió, construcció, representació, 
generació, utilització del vocabulari). 

- Connexions (contextualització, relació, interpretació, determinació). 
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Els continguts de matemàtiques de 4t d’ESO s’estructuren en cinc blocs: Numeració i 
Càlcul, Canvi i Relacions, Espai i forma, Mesura i Estadística i Atzar.  

- Numeració i Càlcul. 
 

o Comprendre els nombres i les diferents formes de representació. 
o Comprendre el significat de les operacions. 
o Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables. 

 
- Canvi i Relacions. 

 
o Comprendre patrons, relacions i funcions. 
o Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques utilitzant 

símbols algebraics. 
o Utilitzar models matemàtics per representar i comprendre relacions 

quantitatives. 
o Analitzar el canvi en contextos diversos. 

 
- Espai i Forma.  

 
o Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues i 

tres dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques. 
o Localitzar i descriure relacions espacials mitjançant coordenades 

geomètriques i altres sistemes de representació. 
o Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització 

geomètrica per resoldre problemes. 
 

- Mesura. 
 

o Comprendre els atributs mesurables dels objectes, i les unitats, sistemes i 
processos de mesura. 

o Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per obtenir mesures i fer 
estimacions raonables. 
 

- Estadística i Atzar. 
 

o Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar 
dades rellevants per respondre-les. 

o Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades. 
o Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades. 
o Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat. 
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La trigonometria a 4t d’ESO 

La unitat de trigonometria de 4t d’ESO està inclosa en el bloc Espai i Forma.  

En aquest bloc es treballen els següents continguts: 

- Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues i tres 
dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques. 
 

o Ús de les relacions trigonomètriques per determinar longituds i mesures 
d’angles. 

o Resolució de problemes utilitzant la trigonometria del triangle. 
o Ús del raonament geomètric deductiu per establir o refutar conjectures del 

raonament geomètric. 
 

- Localitzar i descriure les relacions espacials mitjançant coordenades geomètriques 
i altres sistemes de representació. 

 
o Ús de coordenades cartesianes o altres sistemes, com el de navegació, 

per analitzar situacions on apareguin relacions trigonomètriques. 
 

- Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per 
resoldre problemes. 
 

o Ús de models geomètrics per facilitar la comprensió de conceptes i 
propietats numèrics i algèbrics. 

o Utilització de les idees geomètriques per resoldre problemes de 
contextos d’altres disciplines com l’art, l’arquitectura i la navegació. 

Coneixements previs 

Tanmateix, els alumnes han de tenir un coneixements previs necessaris pel treball de 
la trigonometria. Cal destacar: 

- Aspectes previs de geometria. 
 

o Relació entre perímetres, àrees i volums de figures semblants. 
o Ús de la proporcionalitat geomètrica i de la semblança. 
o Relació entre semblança, ampliacions i reduccions. Factor d’escala. 
o Exploració de les característiques de reflexions, girs i translacions 

mitjançant objectes físics, dibuixos, miralls, programes de geometria 
dinàmica.... 

o Ús de les transformacions geomètriques per establir propietats de 
figures geomètriques. 
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- Aspectes previs de mesura. 
 

o Presa de decisions sobre unitats i escales apropiats en la resolució de 
problemes que impliquin mesures. 

o Utilització de nombres decimals i el grau de precisió de la  mesura. 
o Utilització de la proporcionalitat geomètrica i la semblança per obtenir 

mesures directes. 
o Utilització d’instruments per mesurar angles i longituds a la realitat i 

aplicació a la resolució de problemes per obtenir mesures indirectes, 
fent estimacions prèvies de les mateixes. 
 

- Aspectes previs de càlcul. 
 

o Nombres racionals. Relació i transformació entre fracció i decimal, 
aproximació per excés i per defecte. 

o Utilització de nombres grans i nombres molt petits en la resolució de 
problemes en diferents contextos. 

o Expressió de nombres grans i nombres molt petits. 
o Ús de la notació científica per a grans nombres i nombres molt petits. 
o Ús de les TIC per calcular amb nombres racionals (decimals i fraccions) 

grans nombres i nombres molt petits. 
o Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental i estimació de càlculs 

amb nombres racionals (decimals i fraccions), grans nombres i nombres 
molt petits i comparació amb els resultats obtinguts a través de càlculs 
exactes. 

 
- Aspectes previs d’àlgebra. 

 
o Relació entre expressions simbòliques i gràfiques lineals.  
o Resolució d’equacions de primer i de segon grau i sistemes d’equacions 

lineals. 
o Pràctica del càlcul mental en la resolució d’equacions, en la manipulació 

d’expressions algebraiques i en l’acceptació dels resultats obtinguts 
amb mitjans tecnològics. 

o Utilització de l’àlgebra simbòlica en la representació de situacions i en la 
resolució de problemes, particularment els que presenten relacions 
lineals. 
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2.1.6.  El currículum de matemàtiques de Batxillerat i la 
trigonometria 

Segons el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de batxillerat, en la formació matemàtica de l’alumnat hi ha un període 
on ha de predominar el seu caràcter educatiu, anant més enllà del caràcter 
instrumental que predomina en l’ensenyament de la matemàtica a primària, però sense 
arribar al caràcter professional propi de la fase universitària. Aquest període no té 
perquè coincidir exactament amb l’etapa secundària, però és al llarg d’aquesta etapa 
on aquest període és predominant. Un cop superada la fase més instrumental, que 
prioritza l’aprenentatge d’uns certs continguts fonamentals per a la vida en la nostra 
societat, la formació en l’ensenyament secundari prioritza la formació humana i 
creativa dels alumnes, així com el seu pensament crític. Des del treball experimental i 
conjectural amb la incorporació progressiva del rigor, que predomina en l’ensenyament 
de la matemàtica a les etapes obligatòries, fins al professional, que caracteritza els 
estudis superiors, el batxillerat constitueix el primer període postobligatori que ha de 
donar resposta a uns alumnes per ser terminal i a uns altres per ser propedèutic. No 
obstant això, els estudiants que comencen l’ensenyament postobligatori no 
necessàriament tenen decidit el futur després d’aquesta etapa educativa. 
L’ensenyament de la matemàtica al batxillerat ha de permetre que l’estudiant copsi 
aspectes estructurals de la disciplina i la relacioni amb d’altres, però el mer assoliment 
d’uns objectius i unes competències, no és suficient. Cal, a més, afavorir la més 
correcta elecció en el futur educatiu, formatiu o professional de l’estudiant. 

Al llarg de la vida, l’alumnat es trobarà en situacions que no es resolen de manera 
algorísmica. L’ensenyament de la matemàtica a través de la resolució de problemes 
situa l’estudiant en una posició sovint incòmoda que força la seva capacitat autònoma. 
Les estratègies heurístiques, que sovint no garanteixen efectivitat de resolució, 
permeten afrontar cada problema tot forçant el pensament crític i creatiu de l’alumnat. 
El tipus de raonament que generen aquestes estratègies serà d’utilitat per a l’alumnat 
més enllà de l’aula de matemàtiques. 

En un món en canvi constant, l’ensenyament de la matemàtica ha de seguir camins en 
els quals l’elecció sigui inevitable, la correcció un hàbit i l’error un motiu per a 
l’aprenentatge. La resolució de problemes, entesa com un activitat de construcció de 
coneixement i no sols com la resolució rutinària d’exercicis, pot i deu conduir a 
l’establiment de patrons generals que posteriorment siguin útils. A més, com a estil 
d’aprenentatge servirà a l’alumnat en els seus estudis superiors, en la investigació, en 
el món laboral i, en general, al llarg de la seva vida, ja que els hàbits que engendra 
tenen un valor que no es limita exclusivament al món de la matemàtica. Tot el 
currículum ha de quedar informat del caràcter transversal que permet imprimir en 
l’ensenyament de la matemàtica la resolució de problemes i les diferents estratègies 
de resolució. Reconèixer situacions reals i concretes on la matemàtica és l’instrument 
necessari per organitzar informació i interpretar-la, i per prendre decisions ben 
fonamentades és una pràctica ineludible. Des d’aquest enfocament, l’ensenyament de 
la matemàtica permet generar entorns d’aprenentatge que afavoreixen un treball 
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mental que fonamenta un hàbit d’autoaprenentatge, anàlisi, decisió, descobriment i 
creació útil més enllà de l’àmbit d’acció disciplinària. 

Tot i que el que s’accepta en matemàtiques és el que està provat, la matemàtica en el 
seu procés de gestació està formada per experiències, observacions i intuïcions que, 
en alguns casos, condueixen a descobriments plausibles. Contrastar aquests 
descobriments a través de l’estudi de casos concrets conduirà a modificar-los, rebutjar-
los o acceptar-los. Posar a prova les conjectures descobertes i potser refutar-les és 
una activitat que facilita una correcta interpretació de l’error, forma part del procés de 
millora del raonament i educa el pensament crític dels nostres alumnes. La necessitat 
del rigor quedarà justificada quan l’alumne descobreixi i defensi, oralment i per escrit, 
conjectures que posteriorment ell mateix pugui refutar. 

Aquest procés de gestació de la matemàtica ha de ser viscut per l’alumnat. Plantejar 
problemes, experimentar-los, comprendre’ls, establir plans de treball, descobrir 
invariants, conjecturar resultats, generalitzar casos observats, suggerir altres 
problemes anàlegs, reconèixer conceptes matemàtics de situacions concretes, errar i 
corregir per experimentar i conjecturar de nou fins a obtenir resultats plausibles, 
proposar solucions als problemes plantejats, cercar arguments per consolidar els 
resultats conjecturals, redactar les conclusions, exposar-les en públic, defensar-les i 
acceptar els suggeriments i les crítiques dels altres, són activitats pròpies d’una 
dinàmica de treball que fa de la matemàtica una matèria útil en la formació integral de 
tots els alumnes i necessària en el batxillerat com a etapa terminal per a una part de 
l’alumnat. 

Els continguts introduïts en l’ensenyament obligatori des d’un punt de vista 
experimental i conjectural es reprenen i es retorna al seu estudi a partir de motivacions 
concretades en problemes que faciliten el descobriment per part de l’alumne. La 
construcció gradual i progressiva de coneixements s’ha de produir sota un 
ensenyament que facilita entorns d’aprenentatge que connectin amb la matemàtica 
dels estudis superiors. 

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. 

Les matemàtiques de 1r de Batxillerat 

El currículum de matemàtiques impartit a 1r de Batxillerat és el que es recull en el 
Decret 142/2008, en el DOGC núm. 5183. 
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Els processos que es desenvolupen durant el primer curs de batxillerat a través dels  
diferents continguts són: 

- La resolució de problemes, entesa com un estil d’ensenyament i aprenentatge que 
facilita la construcció de coneixement matemàtic a partir de l’experimentació, la 
cerca de patrons i regularitats i la formulació de resultats conjecturals. 

- El raonament i la prova, que pren sentit quan l’alumne ha descobert la necessitat 
de consolidar resultats prèviament conjecturats, pel fet d’haver-ne descobert 
prèviament d’erronis. 

- La defensa oral i per escrit dels propis raonaments, l’acceptació dels errors 
comesos i la comprensió davant els errors dels altres. Es tracta d’establir plans de 
treball individuals o en grup que facilitin la comunicació entre els estudiants. 

- La utilització de diferents recursos tecnològics (ordinadors, calculadores, recursos 
audiovisuals, etc.) que facilitin el descobriment d’invariants, la cerca de patrons i 
regularitats, la representació i interpretació de les dades, l’observació, exposició, 
contrast i, si escau, la consolidació de propietats que s’obtenen de les seccions o 
manipulacions de diferents figures, etc. 

- La integració de la cultura matemàtica en el procés d’ensenyament i aprenentatge, 
entesa com una activitat que permet que l’alumnat conegui moments històrics 
rellevants connectats amb els continguts que es desenvolupen en cada moment. 
Els apartats epistemològics que es tractin no s’haurien de limitar a una exposició 
purament anecdòtica. 

Els continguts de matemàtiques de 1r de Batxillerat s’estructuren en quatre blocs: 
Aritmètica i Àlgebra, Geometria, Anàlisi i Probabilitat i Estadística.  

- Aritmètica i Àlgebra 
 

o Classificació i representació dels conjunts numèrics. 
o El càlcul amb nombres decimals: notacions, aproximacions i errors en 

funció de la situació objecte del càlcul. 
o El càlcul amb polinomis: la transformació d’expressions algèbriques, per 

aplicar a l’estudi de funcions. 
o Les progressions: un model per a l’estudi de l’interès simple i del compost. 

El comportament a l’infinit d’una successió: un pas previ a l’estudi en una 
funció. 

 
- Geometria 

 
o Les funcions circulars en l’estudi de fenòmens periòdics i la trigonometria 

per resoldre problemes mitjançant triangulació. 
o Els vectors, una nova eina per resoldre problemes de geometria. Les 

còniques en àmbits no matemàtics. 
 

- Anàlisi 
 

o Estudi de els característiques de certs tipus de funcions que poden ser 
models de fenòmens científics, tecnològics i socials. 
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o Interpretació física i geomètrica de les taxes de canvi en contextos científics 
diversos. 
 

- Probabilitat i Estadística 
 

o Anàlisi del tipus i grau de relació entre dues variables en contextos científics 
i socials. 

o Aplicació de les tècniques de recompte i del càlcul de probabilitats per 
resoldre situacions i problemes en àmbits tant científics com socials. 

La trigonometria a 1r de Batxillerat 

La unitat de trigonometria de 1r de Batxillerat està inclosa en el bloc Geometria.  

En aquesta unitat es treballen els següents continguts: 

- Les funcions circulars en l’estudi de fenòmens periòdics i la trigonometria per 
resoldre problemes mitjançant triangulació. 
 

o L’angle com a gir.  
o Unitats de mesura d’angles.  
o Raons trigonomètriques d’un angle qualsevol. 
o Les funcions sinus, cosinus i tangent. 
o L’estudi, amb ordinador, de les funcions trigonomètriques sota canvis 

d’escala: període i amplitud. 
o Aplicació a l’estudi de fenòmens periòdics. 
o Resolució gràfica i analítica de triangles: els teoremes del sinus i del 

cosinus.  
o Problemes geomètrics que es poden resoldre per triangulació. 
o Els procediments de càlcul en la topologia. 

Coneixements previs 

Tanmateix, els alumnes han de tenir un coneixements previs necessaris pel treball de 
la trigonometria. Cal destacar: 

- Aspectes previs de geometria. 
 

o Relació entre perímetres, àrees i volums de figures semblants. 
o Ús de la proporcionalitat geomètrica i de la semblança. 
o Relació entre semblança, ampliacions i reduccions. Factor d’escala. 
o Ús de les relacions trigonomètriques per determinar longituds i mesures 

d’angles. 
o Resolució de problemes utilitzant la trigonometria del triangle. 
o Ús de raonament geomètric deductiu per establir o refutar conjectures 

en la resolució de problemes. 
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o Ús de programes de geometria dinàmica com a suport del raonament 
geomètric. 
 

- Aspectes previs de mesura. 
 

o Presa de decisions sobre unitats i escales apropiats en la resolució de 
problemes que impliquin mesures. 

o Utilització de nombres decimals i el grau de precisió de la  mesura. 
o Utilització de la proporcionalitat geomètrica i la semblança per obtenir 

mesures directes. 
o Utilització d’instruments per mesurar angles i longituds a la realitat i 

aplicació a la resolució de problemes per obtenir mesures indirectes, 
fent estimacions prèvies de les mateixes. 
 

- Aspectes previs de càlcul. 
 

o Nombres racionals. Relació i transformació entre fracció i decimal, 
aproximació per excés i per defecte. 

o Utilització de nombres grans i nombres molt petits en la resolució de 
problemes en diferents contextos. 

o Expressió de nombres grans i nombres molt petits. 
o Ús de la notació científica per a grans nombres i nombres molt petits. 
o Ús de les TIC per calcular amb nombres racionals (decimals i fraccions) 

grans nombres i nombres molt petits. 
o Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental i estimació de càlculs 

amb nombres racionals (decimals i fraccions), grans nombres i nombres 
molt petits i comparació amb els resultats obtinguts a través de càlculs 
exactes. 

 
- Aspectes previs d’àlgebra. 

 
o Relació entre expressions simbòliques i gràfiques lineals.  
o Resolució d’equacions de primer i de segon grau i sistemes d’equacions 

lineals. 
o Pràctica del càlcul mental en la resolució d’equacions, en la manipulació 

d’expressions algebraiques i en l’acceptació dels resultats obtinguts 
amb mitjans tecnològics. 

o Utilització de l’àlgebra simbòlica en la representació de situacions i en la 
resolució de problemes, particularment els que presenten relacions 
lineals. 
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2.2.  Dificultats, obstacles i errors en l’aprenentatge de  
les matemàtiques a l’educació secundària 

En aquest apartat farem un breu repàs per les definicions, fonaments epistemològics, 
antecedents, categorització, classificació i tractament curricular dels errors, les 
dificultats i les causes de les mateixes així com la seva organització en l’aprenentatge 
de les matemàtiques centrant-nos especialment en algunes dificultats en 
l’aprenentatge de la trigonometria. Acabarem la segona part amb una síntesi sobre els 
obstacles en l’aprenentatge de les matemàtiques. 

Segons Socas (1997), l’aprenentatge de les Matemàtiques genera moltes dificultats als 
alumnes i aquestes són de naturaleses diferents. Algunes tenen el seu origen en el 
macrosistema educatiu, però, en general, la seva procedència es concreta en el 
microsistema educatiu: alumne, matèria, professor i institució escolar. 

Les dificultats, per tant, es poden abordar des de diferents perspectives segons posem 
èmfasi en un o altre element: desenvolupament cognitiu dels alumnes, currículum de 
matemàtiques i mètodes d’ensenyament. 

Aquestes dificultats es connecten i reforcen en xarxes complexes que es concreten a 
la pràctica en forma d’obstacles i es manifesten en els alumnes en forma d’errors. 

L’error té procedències diferents, però, en tot cas, es considera com la presència en 
l’alumne d’un esquema cognitiu inadequat i no només com a conseqüència d’una falta 
específica de coneixement o d’un descuit (Socas, 1997). 

 

2.2.1.  Els errors en l’aprenentatge de la matemàtica 

Introducció 

Els errors són una preocupació constant per al docent. En el procés de construcció 
dels coneixements matemàtics apareixen sistemàticament errors i, per això, aquest 
procés haurà d’incloure criteris de diagnòstic, correcció i superació mitjançant activitats 
que promoguin l’exercici de la crítica sobre les pròpies produccions. En general, allò 
que més preocupa és la persistència i la quantitat d’alguns d’ells. Evidentment aquests 
errors influeixen en l’aprenentatge dels diferents continguts i és imprescindible que els 
alumnes els reconeguin i assumeixin la necessitat de superar-los per tal d’obtenir èxits 
d’aprenentatge. L’anàlisi dels errors serveix per ajudar al docent a organitzar 
estratègies per a un millor aprenentatge insistint en aquells aspectes que generen més 
dificultats, i contribueixen a una millor preparació (Engler, 2004). 
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Fonaments epistemològics 

La capacitat de considerar com a verdaders conceptes i procediments que estan 
deficientment desenvolupats, que inclouen idees contradictòries o interpretacions i 
justificacions falses, ha estat una preocupació constant de filòsofs i pensadors que 
s’han ocupat d’estudiar la capacitat de l’home per conèixer i comprendre. L’error és 
una possibilitat permanent en l’adquisició i consolidació del coneixement i pot arribar a 
formar part del coneixement científic que utilitzen les persones o els col·lectius. 
Aquesta possibilitat no és una simple hipòtesi, és suficient observar què ha passat al 
llarg de la història de diverses disciplines en les quals s’han acceptat com a 
coneixement vàlid molts dels conceptes que, avui en dia, sabem que són erronis (Rico, 
1995). 

La preocupació pel coneixement erroni, per les condicions que el fan possible i per les 
funcions que pot desenvolupar en el domini i avanç de la ciència i epistemològics, 
entre els que es pot destacar Popper, Bachelard, Russell i Lakatos. A continuació es 
presenten algunes de les idees d’aquests autors. 

Popper 

A “Conjeturas y refutaciones”, Popper posa a examen la següent qüestió: Quina és la 
font última del coneixement? a partir d’ella deriva el paper destacable que tenen els 
errors en l’adquisició del coneixement científic. Per això desenvolupa la següent línia 
argumental: 

1. Considera que hi ha, bàsicament, dues respostes clàssiques a la qüestió 
anteriorment plantejada, la proporcionada per l’empirisme, que assenyala 
l’observació com a fonament últim del coneixement; i la proporcionada pel 
racionalisme o intel·lectualisme clàssic, que considera com a fonament la intuïció 
intel·lectual d’idees clares i diferents. 
Destaca en aquestes dues posicions l’optimisme epistemològic sobre les 
possibilitats humanes de coneixement: tot home porta en sí mateix les fonts del 
coneixement, ja sigui en la facultat de percepció sensorial o en la facultat d’intuició 
intel·lectual. L’home és capaç de conèixer, per tant, pot ser lliure. 
Contraposa aquestes posicions amb la creença segons la qual, en absència d’una 
veritat objectiva i discernible, s’ha d’optar entre acceptar l’autoritat de la tradició o 
el caos, posició a la qual anomena tradicionalista. El racionalisme epistemològic ha 
definit el dret de la raó i de la ciència a criticar i rebutjar tota autoritat quan es troba 
basada en la sense raó, el prejudici o l’accident.  

2. Les posicions clàssiques es sustenten en el que Popper anomena “teoria de la 
veritat manifesta”. La veritat és sempre reconeguda com a veritat, si no és així, 
només és necessari desvetllar aquesta veritat o descobrir-la. El coneixement no 
necessita ser explicat, però, com poder caure en l’error si la veritat és manifesta? 
Una resposta possible considera que la ignorància és obra de poders que 
conspiren per mantenir-nos en ella, que fomenten els nostre prejudicis per a que 
no puguem veure la veritat manifesta. 
Popper sosté que aquesta explicació conspiracional és bàsicament, un mite. La 
realitat és que la veritat és difícil d’assolir i, una vegada trobada, es pot tornar a 
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perdre fàcilment. Les creences errònies poden tenir un poder sorprenent de 
supervivència, en franca oposició a l’experiència i sense ajuda de cap conspiració. 
La teoria de la veritat manifesta pot conduir també a l’autoritarisme. Això pot ser 
degut a que la veritat, simplement, no es manifesta i per tant, necessita de manera 
constant de re-interpretació i re-afirmació, és a dir, d’una autoritat que proclami i 
estableixi quina és la veritat.  

3. Encara que les epistemologies de Bacon i Descartes eren clarament 
antiautoritàries tenen una fonamentació de caràcter religiós i no foren capaces de 
renunciar a pensar en termes d’autoritat; un a l’autoritat dels sentits, l’altre a 
l’autoritat de l’intel·lecte. 
La disjuntiva d’haver d’admetre que el nostre coneixement és humà sense haver 
d’acceptar que és un mer caprici o arbitrarietat intel·lectual, no queda resolta ni 
amb l’empirisme ni amb el racionalisme. 
Sòcrates va avançar una solució amb la doctrina de la fiabilitat: tots nosaltres 
podem errar, i amb freqüència errem individualment i col·lectivament; però la idea 
de l’error i la fiabilitat implica que podem buscar la veritat, la veritat objectiva, 
encara que en general ens equivoquem per ampli marge. També implica que, si 
respectem la veritat, hem d’expirar a ella examinant persistentment els nostres 
errors: mitjançant la infatigable crítica racional i mitjançant l’autocrítica. 

4. Popper proposa reemplaçar la pregunta sobre les fonts del nostre coneixement 
com a pregunta fonamental, per la pregunta totalment diferent: Com podem 
detectar i eliminar l’error? 
Una resposta a la pregunta anterior seria: criticant les teories i presumpcions 
d’altres i criticant les nostres pròpies teories i presumpcions. A aquesta posició 
l’anomena racionalisme crític. 

5. Popper resumeix en nou tesis els resultats epistemològics de la seva reflexió: 

1. No hi ha fonts últimes del coneixement. S’ha d’acceptar tota font i tot 
suggeriment i, en primer lloc, ha de ser sotmesa a un examen crític. 

2. La qüestió epistemològica adequada no és la relativa a les fonts, més aviat 
preguntarem si l’afirmació feta és vertadera, si concorda amb els fets. Això 
es determina examinant o sotmetent a prova l’afirmació mateixa, de manera 
directa, o bé sotmeten a prova les seves conseqüències. 

3. En connexió amb l’examen i revisió crítiques tenen importància tot tipus 
d’arguments. 

4. La font més important del nostre coneixement és la tradició. La major part 
de les coses que sabem les hem après per l’exemple o perquè les hem 
llegit o sentit prèviament. 

5. Tota part del nostre coneixement per tradició és susceptible d’examen crític 
i pot ser abandonat. 

6. El coneixement no pot partir del res. L’avanç del coneixement consisteix, 
principalment, en la modificació del coneixement anterior. 

7. No hi ha cap criteri que permeti reconèixer la veritat. Però, si tenim criteris 
que, amb sort, permetin conèixer l’error i la falsedat. La claredat i distinció 
no són criteris de veritat, però l’obscuritat i la confusió indiquen l’error. 
Anàlogament, la coherència no és suficient per establir la veritat però la 
incoherència i la inconsistència permeten establir la falsedat. 
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8. La funció més important de l’observació i el raonament, i de la intuïció i la 
imaginació, consisteix en contribuir l’examen crític de les conjectures amb 
les quals es sondeja allò desconegut. 

9. La solució d’un problema planteja nous problemes sense resoldre, i això és 
així quant més profund és el problema original i més difícil la seva solució. 

 
S’ha d’admetre l’error com a part constituent de l’adquisició del coneixement. Les 
organitzacions insuficients o clarament deficients, les hipòtesis temptatives, les 
conceptualitzacions incomplertes són part legítima del nostre accés al 
coneixement, formen part de la nostra manera de conèixer. Tot i així, no és vàlida 
qualsevol conclusió, ja que hi ha una veritat objectiva a la qual ens hem d’intentat 
ajustar. 

Idea complementària de la presència de l’error és la necessitat d’un exercici 
constant de la crítica, sotmetent a prova els nostres coneixements i aproximacions 
a la veritat. La recerca crítica de l’error per modificar els nostres coneixements 
deficients és un corol·lari inevitable de les consideracions anteriors (Rico, 1995). 

Bachelard 

Bachelard va plantejar la noció d’obstacle epistemològic com a explicació per a 
aquesta aparició inevitable d’errors que constitueix una part important del nostre avanç 
en el coneixement. Ho desglossa al començament de la seva obra “La formación del 
espíritu científico” (1988). 

Bachelard realitza una aproximació sistemàtica als processos de creació i constitució 
del coneixement dins de la comunitat científica i, al mateix temps, als processos de 
transmissió i assimilació del coneixement en el sistema educatiu. La noció d’obstacle 
epistemològic, i les successives tipificacions i caracteritzacions, s’han utilitzat com a 
clau per a l’estudi, sistematització, anàlisis i explicació dels errors que es presenten en 
el pensament científic (Rico, 1995).  

 
Lakatos 

En un pla diferent, aquest plantejament és bàsicament coincident amb l’estudi realitzat 
per Lakatos en “Pruebas y refutaciones” (1978) referent a la lògica del descobriment i 
l’elaboració de conceptes en matemàtiques. Mitjançant la dialèctica de plantejar 
conjectures que aproximin una resposta a un problema o qüestió oberta; crítica de les 
conjectures mitjançant contraexemples globals i locals; i superació mitjançant un 
augment del contingut i una limitació en l’extensió dels conceptes, Lakatos ofereix una 
metodologia basada en els principis de falsabilitat per a la construcció del coneixement 
matemàtic. 

Segons Rico (1995), un dels denominadors comuns entre Popper i Lakatos és la idea 
que s’ha de considerar com a possible la retransmissió de la falsedat en un sistema 
deductiu, en oposició a la idea clàssica de la retransmissió de la veritat com a única 
opció. Es tracta d’una qüestió clau, que va tenir importància en la segona crisi de 
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fonaments. En essència, es canvia l’estatut positiu (epistemologia positivista), que pren 
la veritat com a patró, pel seu buidat en negatiu de la veritat, la falsedat. Així, la veritat 
objectiva, passa a ser una veritat relativa a uns coneixements, uns esquemes 
d’interpretació i unes regles metodològiques que permetin accedir a aquests 
coneixements. 

 

Constructivisme 

 
Segons Rico (1995), hi ha un acord general entre els constructivistes sobre els 
següents punts: 

- Tot coneixement és construït. El coneixement matemàtic és construït, com a 
mínim en part, a través d’un procés d’abstracció reflexiva. 

- Existeixen estructures cognitives que s’activen en els processos de 
construcció. 

- Les estructures cognitives estan en desenvolupament continu. L’activitat amb 
propòsit indueix la transformació de les estructures existents. 

- Reconèixer el constructivisme com una posició cognitiva condueix a adoptar el 
constructivisme metodològic. 

 
Si els errors són elements usuals en el nostre camí cap al coneixement vertader, hem 
de concloure que en el procés usual de construcció dels coneixements matemàtics 
apareixeran de forma sistemàtica errors i per tant, el procés de construcció haurà 
d’incloure el diagnòstic, detecció, correcció i superació mitjançant activitats que 
promouen l’exercici de la crítica sobre les pròpies produccions. 

Conclusions 

De tota aquesta reflexió podem concloure fent referència explícita a algunes 
conseqüències, importants per nosaltres, relatives als processos d’ensenyament-
aprenentatge de les Matemàtiques (Rico, 1995). 

En primer lloc, destacar que els errors poden contribuir positivament en el procés 
d’aprenentatge; en segon lloc, indicar que els errors no apareixen per atzar sinó que 
sorgeixen en el marc conceptual consistent, basat sobre coneixements adquirits  
prèviament; en tercer lloc, argumentar la necessitat que qualsevol teoria d’instrucció 
modifiqui la tendència a condemnar els errors donant la culpa als estudiants, 
reemplaçant-la per la previsió d’errors i la consideració en el procés d’aprenentatge, i 
finalment, assenyalar que tot procés d’instrucció és potencialment generador d’errors, 
deguts a diferents causes, alguns dels quals es presenten inevitablement. 

A partir dels errors, un jove o un nen pot aprendre diferents propietats d’un concepte 
de les que no era prèviament conscient. En cometre un error, l’alumne expressa el 
caràcter incomplert del seu coneixement i permet als companys o al professor ajudar-
lo a completar el coneixement addicional o portar-lo a comprendre per sí mateix allò 
que estava malament. 
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Antecedents en l’estudi d’errors en l’aprenentatge de les matemàtiques 

Com diu Rico (1995), una característica diferenciadora de les matemàtiques escolars 
consisteix en el caràcter ben definit de les qüestions i problemes que es plantegen als 
nens i joves independentment del tòpic que es tracta o del nivell dels alumnes. Fins i 
tot quan s’incorporen tòpics relatius a estimació de mesures, càlcul aproximat o 
nocions de probabilitat, totes les qüestions plantejades tenen una resposta, o un rang 
de respostes, adequada / es, qualsevol altra resposta es considera inadequada o 
incorrecta. 

Per això, sempre resulta possible classificar les respostes dels alumnes a qüestions o 
problemes matemàtics en correctes o incorrectes, també hi ha una tercera opció que 
consisteix en deixar sense resposta la qüestió plantejada. El grau de complexitat d’una 
qüestió determinada ens pot permetre, en ocasions, subdividir-la en apartats o 
qüestions parcials, cada una de les quals a la vegada pot ser correcta o incorrecta. 

Quan un alumne dóna resposta incorrecta a una qüestió matemàtica que se li planteja 
es pot dir que la seva resposta és errònia, i la solució proporcionada és un error en 
relació amb la qüestió proposada. 

Els errors formen part de les produccions dels alumnes durant el seu aprenentatge de 
les matemàtiques. Els errors són dades objectives que trobem permanentment en els 
processos d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques, constitueixen un 
element estable d’aquests processos. Per altra banda, sent un objectiu permanent de 
l’ensenyament de les matemàtiques en el sistema escolar aconsegueix un correcte 
aprenentatge de les mateixes per part de tots els alumnes, és clar que les produccions 
o respostes incorrectes a les qüestions que es plantegen es consideren com senyals 
de serioses deficiències i fins i tot fracàs en l’assoliment d’aquest objectiu. 

Per això, l’estudi dels errors en l’aprenentatge de les matemàtiques ha estat una 
qüestió d’interès en Educació Matemàtica, que té una llarga història i s’ha caracteritzat 
per aproximacions i interessos molt diferents. A cada època l’anàlisi d’errors en 
matemàtiques s’ha vist orientat per les corrents predominants en pedagogia i 
psicologia, també ha estat condicionat pels objectius i formes d’organització del 
currículum de matemàtiques en els corresponents sistemes educatius. 

En un treball ja clàssic, Radatz (1980) assenyala tres trets característics dels estudis 
apareguts fins al moment: 

1. L’aritmètica, el coneixement numèric, constitueix l’àrea de continguts dominant 
en la major part dels estudis sobre errors en matemàtiques escolars. 

2. A Estats Unitats hi ha hagut un desenvolupament teòric des de començament 
de segle per analitzar els errors en educació matemàtica, en els països 
europeus el desenvolupament ha estat més esporàdic i manca la continuïtat 
fins dates molt recents. 

3. Hi ha una pluralitat d’aproximacions teòriques i d’intents d’explicació sobre les 
causes dels errors dels estudiants en el procés d’aprenentatge de les 
matemàtiques. 
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La investigació sobre errors 

La reflexió actual sobre els errors en els estudis sobre aprenentatge de les 
matemàtiques els considera com a part normal en els processos d’aprenentatge, 
Brousseau, Davis i Werner (1986) que expressen clarament, tenint en compte 
observacions fetes a l’aula, que: 

1. Els estudiants pensen freqüentment sobre les seves tasques matemàtiques 
d’una manera molt original, bastant diferent d’allò que esperen els seus 
professors. 

2. Quan aquesta via de pensament original es mostra inesperadament útil, 
admirem el seu poder i diem que l’estudiant ha tingut una comprensió inusual, 
però quan, al contrari, aquesta manera personal de pensament omet alguna 
cosa que és essencial, diem usualment que l’estudiant ha comès un error. De 
fet, ambdós casos tenen molt en comú, en particular la dada que les idees a la 
ment de l’alumne no són les que el professor espera.  

Dins de la pedagogia actual una dimensió important consisteix en considerar els 
processos d’ensenyament-aprenentatge com a processos de comunicació, però 
aquesta comunicació ha de fluir en ambdues direccions: des dels alumnes cap al 
professor igual que des del professor cap als alumnes. 

La tasca principal del treball del professor consisteix en dirigir i guiar el 
desenvolupament d’idees en les ments dels estudiants, per això és important pel 
professor conèixer què és allò que els seus alumnes estan pensant i no limitar-se a fer 
suposicions sobre aquestes idees.  

En començar una observació acurada del treball dels alumnes, els professors es 
troben amb una sèrie de sorpreses que, de nou, Brousseau, Davis i Werner (1986) 
descriuen de la següent manera: 

1. Es fa evident ràpidament que els errors dels alumnes són, sovint, el resultat 
d’un procediment sistemàtic que té alguna imperfecció; però el procediment 
imperfecte l’utilitza l’alumne de manera consistent i amb confiança. En aquests 
casos, els errors mostren un partó consistent. 

2. Els alumnes tenen sovint concepcions inadequades (“misconceptions”) sobre 
aspectes fonamentals de les matemàtiques. 

3. Quan és possible observar els alumnes i també intercanviar informació amb els 
professors, es veu que els alumnes utilitzen, sovint, procediments imperfectes i 
tenen concepcions inadequades que no són reconegudes pels seus professors. 

4. També es fa evident que els estudiants són amb freqüència més intel·ligents 
per investigar els seus propis mètodes originals. Fins i tot, quan un mètode ha 
estat presentat pel professor, un alumne pot desenvolupar el seu propi mètode 
original, arribant a ignorar el mètode del professor. 

En estudiar els errors d’acord amb les dificultats trobades pels alumnes, s’hauria de 
reconèixer que els errors també són funció d’altres variables del procés educatiu: el 
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professor, el currículum, l’entorn social en el qual s’emmarca l’escola, el medi cultural i 
les seves relacions així com les possibles interaccions entre aquestes variables. Els 
errors en l’aprenentatge de les matemàtiques són, segons Brousseau, Davis i Werner 
(1986), el resultat de processos molt complexos. Una delimitació clara de les causes 
possibles d’un error donat o una explicació de cada error amb la possibilitat d’actuar 
sobre ell, és amb freqüència bastant difícil degut a la forta interacció entre les variables 
del procés educatiu, i sovint, és molt difícil aïllar relacions. 

Radatz (1979) senyalà que hi ha vàries raons per les quals l’estudi dels errors i la 
necessitat d’un marc teòric d’explicació, eren importants: 

1. El desacord i l’escepticisme tant respecte dels tests en relació a la norma com 
amb els tests en relació al criteri per mesurar els èxits en matemàtiques han 
augmentat l’atenció pels aspectes diagnòstics de l’ensenyament.  

2. Les reformes successives del currículum de matemàtiques probablement no 
han conduït a nous errors i dificultats, però amb seguretat han sorgit nous 
errors, degut als continguts específics. 

3. La individualització i diferenciació de la instrucció matemàtica, requereix d’una 
gran destresa en el diagnòstic de dificultats específiques, els professors 
necessiten models d’actuació per diagnosticar l’ensenyament en els quals els 
aspectes del contingut matemàtic estiguin integrats amb ajuda de la psicologia 
educativa i la psicologia social. 

4. La crítica sobre els paradigmes tradicionals de la investigació educativa han 
estimulat altres mètodes d’investigació en educació matemàtica: investigació 
clínica, estudi de casos i fenomenologia didàctica.  

En el moment actual, la major part dels investigadors i especialistes (Mulhern, 1989) 
coincideixen en considerar com a característiques generals dels errors comesos pels 
alumnes, les següents: 

1. Els errors són sorprenents. Sovint els errors comesos pels alumnes sorgeixen 
de manera sorprenent, ja que en general s’han mantingut ocults pel professor 
durant algun temps. 

2. Els errors són sovint extremadament persistents, degut al fet que poden 
reflectir el coneixement dels alumnes sobre un concepte o un ús particular de 
regles nemotècniques. Són resistents a canviar per sí mateixos ja que la 
correcció d’errors pot necessitar d’una reorganització del coneixement dels 
alumnes. 

3. Els errors poden ser o bé sistemàtics o per atzar. Els primers són molt més 
freqüents i, en general, més efectius per revelar els processos mentals 
subjacents; aquests errors es prenen com a símptomes que senyalen cap a un 
mètode o comprensió equivocada subjacent, que l’alumne considera i utilitza 
com a correcte. Els errors per atzar reflecteixen la falta de cura i lapsus 
ocasionals, i tenen relativament poca importància. 

4. Els errors ignoren el significat; d’aquesta manera, respostes que són òbviament 
incorrectes, no es posen en qüestió. Els alumnes que cometen un error no 
consideren el significat dels símbols i conceptes amb els quals treballen. 
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És clar que no es poden ignorar les capacitats dels alumnes; tampoc es poden oblidar 
els errors que cometen. Brousseau, Davis i Werner (1986)  senyalen quatre vies 
mitjançant les quals es pot presentar l’error: 

1. Els errors són sovint el resultat de grans concepcions inadequades sobre 
aspectes fonamentals de les matemàtiques. 

2. Freqüentment els errors es presenten com a resultat de l’aplicació correcta i 
crèdula d’un procediment imperfecte sistematitzat, que es pot identificar amb 
facilitat pel professor. 

3. També els errors es poden presentar quan l’alumne utilitza procediments 
imperfectes i posseeix concepcions inadequades que no són reconegudes pel 
professor. 

4. Els alumnes sovint inventen els seus propis mètodes, no formals però altament 
originals, per a la realització de les tasques que se’ls proposen i la resolució de 
problemes. 

Síntesi de l’evolució de l’estudi dels errors a través dels anys i 
característiques principals 

Rico (1999) fa referència a la noció d’organitzadors per articular el disseny, 
desenvolupament i avaluació de cada unitat didàctica, considerant organitzadors del 
currículum aquells coneixements que adoptem com a components fonamentals per 
articular el disseny, desenvolupament i avaluació de les mateixes. El mateix Rico 
considera com a organitzadors, entre altres, els errors i les dificultats en 
l’aprenentatge. Aquests formen part de les produccions dels alumnes durant 
l’aprenentatge de la matemàtica i constitueixen dades objectives que trobarem 
permanentment al llarg del procés educatiu. Sent un objectiu permanent de 
l’ensenyament, aconseguir un correcte aprenentatge, les produccions o respostes 
incorrectes a les qüestions que es plantegen es consideren senyals de grans 
deficiències i fins i tot fracàs en l’èxit d’aquest objectiu. L’anàlisi d’errors en 
l’aprenentatge s’ha transformat en una qüestió de permanent interès en les 
investigacions en Educació Matemàtica. Els estudis s’han anat orientant segons les 
corrents pedagògiques i psicològiques predominants i pel currículum matemàtic en els 
diferents sistemes educatius. Segons Radatz (1980) està clar que, l’aritmètica i el 
coneixement numèric constitueixen l’àrea que predomina en la majoria dels estudis 
sobre errors en matemàtiques escolars. Afirma a més que, a Estats Units es va 
aconseguir un desenvolupament teòric continu des de principi del segle vint per 
realitzar aquesta anàlisi mentre que, en els països europeus aquest desenvolupament 
es va abordar de forma esporàdica i no s’ha donat amb continuïtat fins a l’actualitat. A 
continuació es fa referència del què ha passat als diferents països que actuen com a 
referents. 

A Estats Units, des de 1917 i a través de Thorndike comença la difusió i el 
coneixement de treballs sobre la determinació d’errors. Tal com menciona Engler 
(2004), a partir d’aquest moment les aportacions més importants sobre el tema són de 
Buswell, Judd i Brueckner fins a la dècada dels 30 on es va prioritzar l’anàlisi de les 
dificultats especials, la persistència de tècniques errònies individuals i l’agrupació i 
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classificació dels errors. Molts d’ells han tingut influència en investigacions realitzades 
en anys recents a Espanya. A partir dels anys setanta sorgiren noves corrents que 
intentaren dissenyar activitats, metodologies i organització del currículum escolar amb 
l’objectiu de disminuir els errors. Molts autors sostenen i presenten estudis que avalen 
l’afirmació que els errors no tenen un caràcter accidental. 

A Alemanya, l’interès per estudiar els errors pren força quan creix la importància en la 
pedagogia empírica entre les  dues guerres mundials. En els treballs es nota la 
influència de les escoles predominants en psicologia: la psicoanalítica, la Gestalt i la 
psicologia del pensament. Entre els anys 1922 i 1928 investigadors com Weiner, 
Seseman, Kiesling i Rose varen establir patrons d’errors en totes les matèries i per a 
les diferents edats, proporcionar una fonamentació psicològica adequada per a 
l’ensenyament de la matemàtica considerant els errors sorgits d’una combinació 
incorrecta de tendències, estudiar la predisposició especial de les persones per 
equivocar-se i la manera de tractar l’error i establir una classificació de les causes 
d’error en educació matemàtica (Engler, 2004). 

Aquest estudi es va veure interromput després i a partir de la dècada dels 60 comença 
de nou amb Schlaak, Glück i Pipping. Algunes de les aportacions més destacades 
foren: la determinació i descripció de causes d’error, interpretació dels errors i 
dificultats des de la perspectiva psicològica i la tipificació i classificació dels errors que 
estan relacionats amb el càlcul.  

A la Unió Soviètica l’anàlisi dels errors i les dificultats individuals de l’aprenentatge va 
prendre força a principis dels anys setanta quan es va consolidar la investigació sobre 
educació matemàtica. Els principals referents són els investigadors Kuzmitskaya i 
Menchinskaya que varen aconseguir determinar i descriure les causes dels errors. 

A Espanya, Centeno, Rico, Castro, Gonzalez, Coriat i Molina entre altres, es varen 
mobilitzar a partir de la dècada dels 80, al voltant d’aquest tema. Els més destacats 
tracten de determinar els errors més freqüents, a presentar bases per a l’ensenyament 
correctiu i a la necessitat d’interpretar-los per orientar el procés d’ensenyament 
(Engler, 2004). 

Brousseau, Davis i Werner (1986) tal i com ja s’ha comentat en l’apartat “La 
investigació sobre els errors” expressen que els alumnes pensen de manera original 
quan fan les tasques matemàtiques i quan aquesta via de pensament original és útil, 
diem que han tingut una comprensió inusual, però, al contrari diem que l’estudiant ha 
comès un error. 

Radatz (1980) afirma que hi ha una pluralitat d’aproximacions teòriques i d’intents 
d’explicació sobre les causes dels errors dels estudiants en el procés d’aprenentatge 
de la matemàtica. Va assenyalar diferents raons per les quals l’estudi d’errors i la 
necessitat d’un marc teòric d’explicació són importants. Entre elles: les reformes 
successives del currículum de matemàtiques probablement no han conduit a nous 
errors, però amb tota seguretat n’han sorgit de nous degut als continguts específics, la 
individualització i diferenciació de la instrucció matemàtica que requereix d’una gran 
destresa en el diagnòstic de dificultats específiques. Els professors necessiten models 
d’actuació per diagnosticar i corregir aprenentatges erronis.  
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Mulhern (1989) fa una caracterització general dels errors comesos pels alumnes: 

- Els errors sorgeixen a la classe generalment de manera espontània i sorprenen 
al professor. 

- Són persistents, particulars de cada individu i difícils de superar perquè 
requereixen d’una reorganització dels coneixements de l’alumne. 

- Predominen els errors sistemàtics (revelen els processos mentals que han 
portat a l’alumne a una comprensió equivocada, en general, són resultat de 
concepcions inadequades dels fonaments de la Matemàtica, reconeguts o no 
pel professor) respecte als errors per atzar o ocasionals. 

- Els alumnes no prenen consciència de l’error en el moment que el cometen. 
- Alguns errors es gesten a la comprensió o processament que fa l’alumne de la 

informació que dóna el professor. Els alumnes recreen o inventen el seu propi 
mètode en base al mètode descrit pel professor. 

Estudi dels errors 

Segons Rico (1995), no podem desconèixer que els errors són la manifestació exterior 
d’un procés complex en el qual interactuen moltes variables: professor, alumne, 
currículum, context sociocultural, entre altres. Encara no s’ha completat un 
desenvolupament teòric sistemàtic que permeti classificar, interpretar, predir i superar 
errors i dificultats en busca d’un aprenentatge de qualitat. 

No obstant la investigació entorn als errors en el procés d’aprenentatge és una de les 
principals preocupacions de l’Educació Matemàtica. 

Rico (1995) proposa quatre línies d’investigació actual entorn als errors: 

- Estudis sobre anàlisi, causes, elements, taxonomies de classificació dels 
errors. 

- Treballs sobre el tractament curricular dels errors. 
- Estudis relatius a la formació dels docents en quant a la capacitat per detectar, 

analitzar, interpretar i tractar els errors dels alumnes. 
- Treballs de caràcter tècnic que inclouen tècniques estadístiques, com 

contrastar hipòtesis per a l’anàlisi dels errors. 
 

Rico (1995) consigna també diverses propostes per a la categorització dels errors. 
Cada una d’aquestes està inspirada en un model particular del processament 
d’informació. Hi ha també algunes classificacions que són resultat d’investigacions 
empíriques sobre els errors. 
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Categoritzacions i classificacions 

La categorització dels errors ens fa possible centrar l’atenció cap als diferents 
aspectes i ens permet una avaluació i diagnòstic més eficaç per poder ajudar als 
nostres estudiants en les seves dificultats cognitives i les carències de sentit dels 
objectes matemàtics i en el desenvolupament d’una actitud racional cap a la 
matemàtica. A continuació es presenten algunes categoritzacions i classificacions 
realitzades per diferents autors i tenint en compte diferents enfocaments. 

- Davis (1984) va elaborar una teoria d’esquemes o constructes personals, que 
es presenten de forma semblant en diferents individus que comparteixen les 
mateixes experiències, i la combinació mitjançant els principis generals que 
regulen el processament humà de la informació li va permetre tipificar i 
interpretar alguns dels errors més usuals dels alumnes en l’aprenentatge de la 
matemàtica. Alguns dels errors clàssics explicats pel mètode de Davis són:  

1. Reversions binàries. Exemple, 4x4=8; 23=6 
2. Errors induïts pel llenguatge o la notació. Exemple, 2x-x=2 
3. Errors per recuperació d’un esquema previ. Entre els exemples proposats 

trobem els exemples usuals de la suma i la resta, justificats per esquemes 
tals com el d’addició amb dues entrades, el simètric de la substracció i la 
comparació d’unitats en una relació de proporcionalitat. 

4. Errors produïts per una representació inadequada. 
5. Regles que produeixen regles. Així, de la implicació: (x-2)·(x-3)=0  x=2 ó 

x=3, es passa a: (x-2)·(x-3)=2  x=4 ó x=5. 

- Booth (1984) en els seus treballs sobre l’aprenentatge de l’àlgebra va descriure 
errors comuns comesos pels alumnes atribuïts a: 

1. La naturalesa i el significat dels símbols i les lletres. 

Els símbols són un recurs que permet denotar i manipular abstraccions. El 
reconeixement de la naturalesa i el significat dels símbols per poder 
comprendre com operar amb ells i com interpretar els resultats els permetrà 
la transferència de coneixement aritmètic fins a l’àlgebra. 

2. L’objectiu de l’activitat i la naturalesa de les respostes en àlgebra. 

Molts estudiants suposen que en les qüestions algebraiques se’ls exigeix 
sempre una solució única i numèrica. 

3. La comprensió de l’aritmètica per part dels estudiants. 

Les dificultats que els estudiants presenten en l’àlgebra moltes vegades no 
són tant dificultats en l’àlgebra com problemes que es queden sense 
corregir en l’aritmètica. En la majoria dels errors comesos en aritmètica, els 
alumnes reflecteixen dificultats d’interiorització del concepte o falta de 
percepció. 
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4. L’ús inapropiat de “fórmules” o “regles de procediment”. 

Alguns errors són deguts a què els alumnes utilitzen inadequadament una 
fórmula o regla coneguda que han extret d’un prototipus o llibre de text i 
que utilitzen tal qual la coneixen o l’adapten incorrectament a una situació 
nova. La majoria d’aquests errors s’originen com falses generalitzacions 
sobre operadors o sobre nombres. Pot ser mal ús de la propietat 
distributiva, ús de recíprocs, cancel·lació, falses generalitzacions sobre 
números i ús de mètodes informals per part dels estudiants. 

 
- Rico (1995) destaca que Radatz ofereix una taxonomia per classificar els errors a 

partir del processament de la informació, establint categories generals per aquesta 
anàlisi. 

1. Errors deguts a dificultats de llenguatge. 

L’aprenentatge de conceptes, símbols i vocabulari matemàtics és per a 
molts alumnes un problema semblant a l’aprenentatge d’una llengua 
estrangera. Errors derivats del mal ús dels símbols i termes matemàtics, 
degut al seu inadequat aprenentatge.  

2. Errors deguts a dificultats per obtenir informació espacial. 

Les diferències individuals en la capacitat per pensar mitjançant imatges 
espacials o visuals és una font de dificultats en la realització de tasques 
matemàtiques. Errors provinents de la producció de representacions 
icòniques inadequades de situacions matemàtiques. 

3. Errors deguts a un aprenentatge deficient de fets, destreses i conceptes 
previs. 

Inclouen totes les deficiències de coneixement sobre continguts i 
procediments específics per a la realització d’una tasca matemàtica. Errors 
originats per deficiències en la manipulació de conceptes, continguts, 
procediments per a les tasques matemàtiques. 

4. Errors deguts a associacions incorrectes o a rigidesa del pensament. 

L’experiència sobre problemes semblants pot produir una rigidesa en la 
forma habitual de pensament i una falta de flexibilitat per codificar i 
descodificar nova informació. Els alumnes continuen utilitzant les mateixes 
operacions cognitives encara que les condicions originals s’hagin modificat. 
Estan inhibits pel processament de nova informació. En general són 
causats per la incapacitat del pensament per adaptar-se a situacions noves. 
Interessen cinc subtipus: 

- Errors per perseveració, en els quals predominen elements 
singulars d’una tasca o problema. 

- Errors d’associació, que inclouen raonaments o associacions 
incorrectes entre elements singulars. 

- Errors d’interferència, en els quals operacions o conceptes diferents 
interfereixen amb altres. 
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- Errors d’assimilació, en els quals una audició incorrecta produeix 
faltes en la lectura o escriptura. Quan la informació és mal 
processada degut a errades de percepció. 

- Errors de transferència negativa a partir de tasques prèvies. 
 

5. Errors deguts a l’aplicació de regles o estratègies irrellevants. 

Sorgeixen amb freqüència per aplicar amb èxit regles o estratègies 
semblants en àrees de continguts diferents. 
El raonament per analogia sabem que no sempre funciona en 
Matemàtiques. 

- El mateix Rico (1995) manifesta que, en una investigació sobre errors comesos per 
alumnes de secundària en Matemàtica, Mosvshovitz-Hadar, Zaslavsky i Inbar 
(1987) fan una classificació empírica dels errors, sobre la base d’una anàlisi 
constructiva de les solucions dels alumnes realitzades per experts. 

1. Dades mal utilitzades. 

Errors que es produeixen per alguna discrepància entre les dades i el 
tractament que li dóna l’alumne. Pot ser perquè: s’afegeixen dades 
estranyes; s’oblida alguna dada necessària per a la solució; es contesta a 
alguna cosa que no és necessari; s’assigna a una part de la informació un 
significat inconscient en l’enunciat; s’utilitzen els valors numèrics d’una 
variable per una altra de diferent; o bé, es fa una lectura incorrecta de 
l’enunciat. 

2. Interpretació incorrecta del llenguatge. 

Són errors deguts a una traducció incorrecta de fets matemàtics descrits 
en un llenguatge simbòlic a un altre llenguatge simbòlic diferent. 

3. Interferències no vàlides lògicament. 

Són els errors que tenen a veure amb les mancances en el raonament i no 
es deuen al contingut específic. 

4. Teoremes o definicions deformades. 

Errors que es produeixen per deformació d’un principi, regla, teorema o 
definició identificable. 

5. Falta de verificació en la solució. 

Són els errors que es presenten quan cada pas en la realització de la tasca 
és correcte, però el resultat final no és la solució a la pregunta plantejada. 

6. Errors tècnics. 

S’inclouen en aquesta categoria els errors de càlcul, en prendre dades 
d’una taula, en la manipulació de símbols algebraics i altres derivats de 
l’execució d’algoritmes. 
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- Esteley – Villareal (1990, 1992, 1996) varen realitzar una categorització d’errors en 
matemàtiques i discutiren les següents categories: 

a) Errors en operar amb números reals en càlculs, plantejament i resolució 
d’equacions. 

b) No utilitzar o ús parcial de la informació. 
c) No verificació de resultats parcials o totals que es manifesta en: 

desconnexió entre allò que és analític i allò que és gràfic, respostes 
consecutives incoherents entre si i no comprovació que els resultats 
obtinguts satisfan la o les equacions originals. 

d) Ús incorrecte de propietats i definicions (de números o funcions). 
e) No verificació de condicions d’aplicabilitat de teoremes, definicions, etc. en 

un cas particular.  
f) Deducció incorrecta d’informació o inventar dades a partir de la donada. 
g) Errors de lògica: justificacions inadequades de proposicions i ús inadequat 

del llenguatge. 
h) Errors en transcriure un exercici en el full de treball. 

 
- Azcárate i al (1996) cita una investigació realitzada per Orton basada en un treball 

sobre el concepte de derivada amb alumnes d’entre 16 i 22 anys i de la qual 
sorgeix la següent classificació: 
 

1. Errors estructurals: relacionats amb els conceptes essencials implicats. 
2. Errors arbitraris: l’alumnes es comporta arbitràriament sense tenir en 

compte les dades del problema. 
3. Errors executius: errors en la manipulació, si bé els conceptes implicats 

poden ser compresos. 

- Astolfi (1999) descriu la següent tipologia d’errors: 

1. Errors deguts a la redacció i comprensió de les instruccions. 
2. Errors resultat dels hàbits escolars o d’una mala interpretació de les 

expectatives. 
3. Errors com resultats de les concepcions alternatives dels alumnes. 
4. Errors lligats a les operacions intel·lectuals implicades. 
5. Errors en els processos adoptats. 
6. Errors deguts a la sobrecàrrega cognitiva en l’activitat. 
7. Errors que tenen el seu origen en una altra disciplina. 
8. Errors causats per la complexitat pròpia del contingut. 

 

- Durant la XXV Reunió d’Educació Matemàtica organitzada per la UMA i realitzada 
a la ciutat de Santa Fe durant l’any 2002 les professores Saucedo – Iaffei – Scaglia 
presentaren una classificació prenent com a base la classificació empírica dels 
errors realitzat per Mosvshovitz-Hadar, N., Zaslavsky, O. I Inbar, S. Algunes 
categories coincideixen amb la dels autors, altres són una adaptació i se’n crea 
una de nova. 
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A: Dades mal utilitzades. 
B: Interpretació incorrecta del llenguatge. 
C: Ús incorrecte de propietats i definicions. 
D: Errors en operar algebraicament. 
E: No verificació de resultats parcials o totals. 
F: Errors lògics. 
G: Errors tècnics. 
 

Com diuen Adriadna Engler, María Inés Gregorini, Daniella Müller, Silvia Vrancken i 
Marcela Hecklein en l’article Los errores en el aprendizaje de matemàtica (2004), els 
errors són una font inesgotable de coneixements que podem explotar per aprofundir en 
el pensament matemàtic. Per aconseguir això, hem d’atendre a la problemàtica i no 
refusar-la i intentar que els mateixos constitueixin un element motivador important.  

La majoria de les persones quasi mai es pren el temps d’analitzar la informació que li 
presenten per identificar possibles errors. Amb menys freqüència busquen errors en el 
propi raonament.  

És interessant prendre com a punt de partida els errors dels alumnes i plantejar-nos 
com s’ha de planificar l’ensenyament per, en principi, diagnosticar i després, eliminar 
aquests errors. Hem de motivar als alumnes cap a una postura de reflexionar sobre les 
idees errònies i, reflexionant per si mateixos orientar-se cap a conceptes més amplis i 
correctes. 

Això posiciona a l’alumne en un rol que intenta comprendre i donar significat als 
objectes matemàtics i que posseeix un sistema estable d’idees matemàtiques que 
canvia només quan el conflicte entre elles arriba a ser suficientment persistent i 
poderós. 

El docent ha d’entendre els errors específics dels alumnes com una informació de les 
dificultats de la matemàtica que requereixen un esforç per a la superació. És important 
tenir en compte que podem superar un error i acceptar-lo no com una cosa que no 
hauria d’haver aparegut sinó, com quelcom que l’aparició és útil i interessant ja que 
permet l’adquisició d’un nou i millor coneixement. 

Resulta necessari diagnosticar i tractar seriosament els errors dels alumnes discutint 
amb ells a nivell intuïtiu sobre les concepcions errònies i presentar-los situacions 
matemàtiques per seguir pensant en tot allò que ens permet reajustar les idees. 

Algunes recomanacions importants de prevenció tenen a veure amb la complexitat 
dels objectes matemàtics i, en particular amb els estadis de desenvolupament que es 
donen en els sistemes de representació cognitius. Per això, en general hem de: 

- treballar els conceptes i processos matemàtics respectant les etapes del 
desenvolupament que es donen en els sistemes de representació cognitiva, 

- assegurar-nos que els objectes matemàtics del sistema antic de signes no 
presenten dificultats, 

- no precipitar l’aprenentatge d’un nou objecte, 
- evitar una innecessària complexitat dels signes matemàtics i, 
- assegurar-nos que els diferents sentits d’un objecte matemàtic estan clarament 

diferenciats. 
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Totes les estratègies de prevenció que podem utilitzar han d’estar dirigides a evitar o 
minimitzar els obstacles per tal que puguin ser superats, a dotar de sentit als objectes i 
al pensament matemàtic i a crear un clima d’actituds afectives i emocionals positives 
cap a la matemàtica. 

El docent actua com a facilitador d’activitats que provoquin conflicte i facin repensar 
l’estructura cognitiva errònia, forçant-los a participar activament en la solució dels 
propis conflictes tractant de substituir els conceptes falsos per la comprensió 
conceptual adequada. 

El docent ha d’aconseguir que l’alumne s’enfronti a la contradicció provinent de l’error i 
aconsegueixi eliminar els falsos conceptes perquè no tornin a aparèixer. Això genera 
discussions i debats a la classe que són d’un gran valor per créixer a través de les 
pròpies interaccions. 

Solucionar els problemes dels errors té a veure amb el dia a dia, amb la interacció 
diària a classe entre el professor i l’alumne. 
 

Tractament curricular dels errors 

Seguint a Bell (1986) considerem que l’ensenyament diagnòstic sorgeix a partir dels 
estudis actuals sobre comprensió de la matemàtica, que presenta dos trets principals. 

En primer lloc, l’ensenyament es basa en tasques crítiques que exposen les idees, 
correctes i equivocades, dels alumnes. Proporcionen material per a lliçons avançades 
en el conflicte cognitiu i la discussió. En segon lloc, s’esforça en basar l’ensenyament 
directament en tasques el més properes possible a aquelles en les quals s’espera que 
els alumnes apliquin els principis que aprenen. Si es combinen aquestes dues idees 
hem d’escollir una tasca realista que incorpori els conceptes erronis i provocar així un 
conflicte cognitiu que desemboqui en una discussió dirigida a resoldre el conflicte. 

Els treballs realitzats o dirigits pel professor Bell orienten la seva investigació a 
descobrir i posar de manifest un nombre d’àrees susceptibles d’errors i equivocacions 
greus i àmpliament desconegudes. El començament s’ha fet observant els errors dels 
alumnes en realitzar tasques prescrites, encara que després ha sondejat més 
profundament en els errors de concepte que els sostenen i governen. Una vegada s’ha 
posat de manifest que molts errors no són simplement fallades de memòria, sinó que 
tenen les arrels més profundes, es fa evident que l’ensenyament necessari per evitar 
la seva aparició ha d’operar a un nivell més profund. L’èmfasi de l’ensenyament 
s’aparta de l’adquisició de procediments algorítmics i es dirigeix cap al 
desenvolupament d’estructures conceptuals correctes. Els estudis sobre estructures 
multiplicatives i comprensió pels alumnes de les mateixes, entren dins dels exemples 
més coneguts d’investigació sobre errors per produir un tractament curricular. 

S’han desenvolupat diferents tipus de tasques que proporcionen diverses maneres de 
descobrir coneixements erronis, provocar la reflexió o activar els conceptes pertinents. 
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Aquestes tasques són: ús de diagrames, substitució de números fàcils, jocs, invenció 
de preguntes, qualificació de deures i tasques col·lectives.  

Posteriorment a les investigacions del professor Bell han estat molts els especialistes 
que s’han dedicat a estudiar, clarificar i intentar eliminar els conceptes erronis dels 
alumnes, abordant les dificultats de transferència a aplicacions realistes, incorporant-
les des del començament a l’ensenyament. 

Una altra orientació curricular sorgida en aquests darrers anys és la que venen 
desenvolupant Borassi (1987) i altres autors sobre la utilització dels errors com a 
plataformes per explorar nous coneixements matemàtics, enlloc d’un ús exclusivament 
diagnòstic i preventiu. 

Segons Rico (1995), els errors ens poden ajudar a investigar qüestions abstractes 
relatives a la naturalesa de les matemàtiques a les quals és difícil aproximar-se per 
una altra via. 

Utilitzar els errors com a motivació i mitjà per interrogar sobre la naturalesa de les 
matemàtiques pot millorar la comprensió de les matemàtiques com a disciplina per part 
dels estudiants. Comprendre una matèria implica molt més que simplement “aprendre 
amb comprensió” el seu contingut bàsic. També inclou comprendre la seva filosofia, la 
metodologia utilitzada, l’abast i les limitacions de la disciplina; ha d’incloure el 
desenvolupament d’actituds positives cap a la disciplina. Aquest tipus de comprensió, 
per desgràcia, no és molt comú en especial en matemàtiques, i intentar millorar hauria 
de ser extremadament important per a tots els estudiants com per als professors de 
cada nivell i matèria. 

Per poder apreciar completament el potencial educatiu dels errors com a plataformes 
per interrogar també és important comprendre la varietat de qüestions i exploracions 
que es poden motivar per diferents classes d’errors matemàtics. De fet, encara que la 
major part de la gent sembla identificar els errors amb l’ús o la comprensió deficients 
d’una regla, els errors matemàtics poden presentar característiques bastant diferents, 
com a mínim respecte a: 

- Grau d’incorrecció: a més de resultats falsos, es poden tenir de fet resultats 
parcials o aproximats, resultats correctes obtinguts mitjançant procediments 
ineficients o inacceptables, resultats que es poden prendre com a correctes en un 
context determinat però no en un altre, problemes per als que no s’ha arribat a una 
solució, etc. 

- Context matemàtic: és a dir, si estem treballant problemes, algoritmes, teoremes, 
definicions, models, etc. 

 
Els errors es poden utilitzar com a font de motivació i com a punt de partida per a 
exploracions matemàtiques creatives, que impliquen activitats valuoses de 
plantejament i resolució de problemes. També els errors poden proporcionar una 
comprensió més completa i profunda del contingut matemàtic i de la pròpia naturalesa 
de les matemàtiques. 



60 
 

Són molts els investigadors que han qüestionat aquests últims anys la naturalesa 
estrictament psicomètrica de l’avaluació escolar. Els aspectes quantitatius 
predominants en els tests i altres mètodes semblants per mesurar el rendiment no 
proporcionen criteris suficients per a procediments instructius eficients (Radatz, 1980). 

En els últims anys s’han desenvolupat nous models d’avaluació que requereixen de 
nous procediments de valoració, però tan o més important que la valoració que reben 
els alumnes, està el fet que les valoracions serveixin per reorientar la comprensió 
ajudant-los en la superació de les concepcions deficients i en la supressió dels errors. 
L’avaluació no s’ha de reduir als aspectes purament externs i formals sinó que s’ha 
d’aconseguir una interiorització dels judicis assolits per procedir a una modificació i 
avanç en els coneixements. Nesher (1987) ens aporta unes consideracions claus per a 
una actualització del paper de l’avaluació, diferenciant les proves d’avaluació dels 
exercicis o instruments per a la investigació. 

Les recomanacions de Nesher (1987), resumidament, diuen: 

a) L’alumne ha de ser capaç, durant el procés d’aprenentatge de valorar les 
limitacions i incomoditats d’una part donada de coneixement. Això pot ser 
emfatitzat desenvolupant entorns d’aprenentatge que funcionin com 
sistemes de retroalimentació dins dels quals l’alumne sigui lliure per 
explorar les seves creences i obtenir resposta específica a les seves 
accions. 

b) En els casos en els quals l’alumne rebi retroalimentació inesperada, si no 
queda bloquejat, haurà de ser estimulat i motivat per continuar i interrogar 
respecte la seva tasca. 

c) El professor no pot predir completament l’efecte del sistema de 
coneixement previ de l’estudiant en un nou entorn. Més encara, abans que 
completi la instrucció, hauria de proporcionar oportunitats a l’alumne per 
manifestar les  seves concepcions deficients i així relacionar la instrucció 
subsegüent a aquestes concepcions. 

d) Les concepcions deficients són, en general, una excrescència d’un sistema 
de conceptes i creences ja adquirits aplicats equivocadament a un domini. 
No s’haurien de tractar com coses terribles que s’hagin de desarrelar ja que 
això pot confondre els alumnes i destruir la seva confiança en el 
coneixement previ. En lloc d’això, el nou coneixement s’hauria de connectar 
amb l’esquema conceptual previ de l’alumne i situar-lo en la perspectiva 
correcta. 

e) Les concepcions deficients no només es troben després de les 
realitzacions errònies, sinó que també s’amaguen després de molts casos 
d’execució correcta. Una teoria de la instrucció haurà de canviar 
l’enfocament de les realitzacions errònies cap a la comprensió del sistema 
de coneixement complet dels alumnes, del qual deriven les regles 
d’actuació. 

f) Els ítems diagnòstic que discriminen entre concepcions adequades i 
deficients no són necessàriament els mateixos que s’utilitzen en els 
exercicis i proves escolars. S’hauria de fer un esforç especial d’investigació 
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per construir ítems diagnòstic que establissin la naturalesa específica de 
les concepcions deficients. 

També Romberg (1989) insisteix en la complexitat de les tasques d’avaluació i en la 
necessitat de superar un tractament exclusivament penalitzador de les produccions 
errònies o incorrectes dels alumnes.  

Errors en l’aprenentatge de les Matemàtiques: avaluació i diagnòstic 

Segons Socas (1997), un coneixement dels errors bàsics és important pel professor 
perquè li dóna la informació sobre la forma en la qual els alumnes interpreten els 
problemes i utilitzen els diferents procediments per assolir una bona fita. 

 En general, s’accepta que fins i tot la majoria dels alumnes que tenen una bona 
actuació aparentment satisfactòria en Matemàtiques, amaguen probablement errors 
conceptuals que dificultaran l’aprenentatge següent. Sembla necessari diagnosticar i 
tractar molt més seriosament els errors dels alumnes. Probablement necessitem 
ensenyar menys directament i dedicar més temps a conèixer què pensen els alumnes, 
discutint amb ells a nivell intuïtiu sobre les seves concepcions errònies i presentar-los 
situacions matemàtiques per seguir pensant en allò que els permet reajustar les seves 
idees. 

Els errors apareixen en el treball dels alumnes, sobretot quan s’enfronten a 
coneixements nous que els obliguen a fer una revisió o reestructuració d’allò que 
saben. Tal i com indica Matz (1980), “els errors són intents raonables però no exitosos 
d’adaptar un coneixement adquirit a una nova situació”. Així entenem que l’error té 
diferents procedències, però sempre, es considerarà com un esquema cognitiu 
inadequat i no només com a conseqüència de la falta de coneixement o d’un descuit.  

Segons Socas (1997), la interpretació i l’anàlisi dels errors comesos en l’ensenyament-
aprenentatge de les Matemàtiques es pot enriquir amb el suport d’algunes teories de la 
psicologia educativa, ja que algunes d’elles fan referència a determinats processos 
que es donen en Matemàtiques. La posició cognitiva suggereix que la ment de 
l’alumne no és una pàgina en blanc. L’alumne té un coneixement anterior que sembla 
suficient i estableix en la ment de l’alumne un cert equilibri. Les raons bàsiques a tenir 
en compte en l’adquisició d’aquest coneixement són: Primer, el nou coneixement ha de 
tenir significat per l’alumne i per això ha de contestar preguntes que ell s’ha fet a si 
mateix, o com a mínim, recuperar algunes representacions que ja estaven a la seva 
ment, és a dir, l’alumne ha d’assumir la responsabilitat de la construcció del saber i 
considerar els problemes com a seus i no com a problemes del professor. I segon, el 
saber anterior produeix models implícits que a vegades són favorables amb el nou 
coneixement matemàtic i que, per tant, s’han d’explicitar, i altres vegades, al contrari, 
són un obstacle. En cap cas, el coneixement nou s’afegeix al saber antic, molt al 
contrari es construeix lluitant contra ell, perquè ha de provocar una estructuració nova 
del coneixement global. 
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Socas (1997) assenyala que les causes dels errors en l’aprenentatge de les 
Matemàtiques es poden caracteritzar en dos grups: 

- Errors que tenen el seu origen en un obstacle. 
- Errors que tenen el seu origen en una absència de significat. Aquests tenen dues 

procedències diferents, una, relacionada amb les dificultats associades a la 
complexitat dels objectes matemàtics i als processos de pensament matemàtic, i 
l’altra, relacionada amb les dificultats associades a les actituds afectives i 
emocionals cap a les matemàtiques. 

 
Cal acceptar la complexitat de les dificultats de l’aprenentatge de les matemàtiques, i 
que aquestes dificultats es tradueixen en errors que cometen els alumnes i que 
aquests es produeixen per causes molt diverses que moltes vegades es reforcen en 
xarxes complexes; sembla útil, des de la perspectiva de l’ensenyament tenir elements 
d’anàlisi d’aquests errors. Una manera útil d’abordar-los seria considerar les tres 
direccions abans esmentades, en forma de tres eixos de coordenades que ens situaria 
amb més precisió en els orígens de l’error i ens permetria, com a professors, arribar a 
arbitrar procediments més efectius.  

Per tant, Socas (1997) considera tres eixos no disjunts que permeten analitzar l’origen 
de l’error. Aquests tres eixos estan determinats per: 

I) Errors que tenen el seu origen en un obstacle. 
II) Errors que tenen el seu origen en absència de sentit. 
III) Errors que tenen el seu origen en actituds afectives i emocionals. 

 

L’avaluació i el diagnòstic dels errors dels alumnes és important, però el professor ha 
d’utilitzar aquest coneixement per promoure un millor aprenentatge de l’alumne. Des 
d’un punt de vista pràctic, això suposa passar d’un ensenyament caracteritzat per dues 
fases: continguts i aplicacions; on l’error té només una funció negativa quan realitzem 
l’avaluació de l’alumne, a un ensenyament caracteritzat per tres fases, on la primera: 
avaluació i diagnòstic, és la més important, i en la qual l’explicitació dels errors juga un 
paper rellevant. 

L’avaluació diagnòstica és un conjunt de situacions d’aprenentatge dissenyades per 
identificar les dificultats específiques de l’aprenentatge, que tracten de determinar la 
naturalesa de les mateixes. Aquesta avaluació diagnòstica té lloc al començament de 
les unitats didàctiques, però la detecció d’errors i la determinació de la seva naturalesa 
també té lloc en el desenvolupament de la unitat didàctica, és a dir, en el curs de 
l’aprenentatge. L’objectiu de l’avaluació diagnòstica és clar: determinar immediatament 
una acció convenient de remei. 
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Tècniques d’anàlisi d’errors 

Al llarg dels estudis i investigacions en educació matemàtica podem trobar una gran 
varietat de mètodes per a l’estudi dels errors en matemàtiques. Mulhern (1989) els 
agrupa en quatre categories: 

1. Comptar simplement el nombre de solucions incorrectes a una varietat de 
problemes. 

2. Anàlisi dels tipus d’errors comesos. Aquesta tècnica implica classificar diferents 
tipus d’error, examinar com es desvien de la solució correcta i fer inferències 
sobre quins factors poden haver conduït a l’error. 

3. Anàlisi de patrons d’error. Aquestes anàlisis poden desvetllar errors sistemàtics 
que siguin símptoma de concepcions inadequades, o bé en variar aspectes de 
les tasques, els patrons d’error que resulten poden proporcionar informació 
sobre l’estratègia que s’ha utilitzat.  

4. Construir problemes de tal manera que puguin provocar errors en els individus. 
Aquí, l’investigador observa els patrons d’error realitzats pels individus; 
especula sobre les possibles causes d’aquests errors; i, sistemàticament, 
construeix nous problemes dels que es pot predir que induiran a errors 
semblants. 

La major part dels estudis segueix la primera categoria i informen sobre la classificació 
dels errors i la freqüència en què apareixen encara que això no explica l’origen i per 
tant no es poden tractat sistemàticament. 

 

2.2.2.  Dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques 

Les dificultats i els errors en l’aprenentatge de les Matemàtiques no es redueix als 
alumnes que tenen menys capacitats per treballar amb les Matemàtiques. En general, 
alguns alumnes, quasi sempre, i algunes vegades, quasi tots, tenen dificultats i 
cometen errors en l’aprenentatge de les Matemàtiques. 

Aquestes dificultats que es donen en l’ensenyament-aprenentatge de les 
Matemàtiques són de naturalesa diferent i es poden abordar des de perspectives 
distintes. 

Acceptant que la naturalesa de les dificultats de l’aprenentatge de les Matemàtiques és 
de diversa índole i que es connecten i es reforcen en xarxes complexes, segons Socas 
(1997), aquestes poden estar agrupades en cinc grans categories: les dues primeres 
associades a la pròpia disciplina (objectes matemàtics i processos de pensament), la 
tercera lligada als processos d’ensenyament de les Matemàtiques, la quarta en 
connexió amb els processos cognitius dels alumnes, i una cinquena, relacionada amb 
la falta d’una actitud racional cap a les Matemàtiques. 
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De manera més explícita aquestes dificultats es poden organitzar, segons Socas 
(1997), en línies generals en: 

1. Dificultats associades a la complexitat dels objectes de les Matemàtiques. 
2. Dificultats associades als processos de pensament matemàtic. 
3. Dificultats associades als processos d’ensenyament desenvolupats per a 

l’aprenentatge de les Matemàtiques. 
4. Dificultats associades als processos de desenvolupament cognitiu dels 

alumnes. 
5. Dificultats associades a actituds afectives i emocionals cap a les 

Matemàtiques. 
 

Dificultats associades a la complexitat dels objectes de les matemàtiques 

Segons Socas (1997), la comunicació dels objectes matemàtics, principalment de 
forma escrita, es realitza a través dels signes matemàtics amb l’ajuda del llenguatge 
habitual que afavoreix la interpretació d’aquests signes. 

Ens trobem amb diferents conflictes associats a la comprensió i comunicació dels 
objectes matemàtics. Un d’aquests conflictes neix de l’ajuda que la llengua comuna 
presta a la interpretació dels signes matemàtics. El llenguatge habitual utilitzat en la 
comunicació pot expressar el seu significat encara que cometi abusos morfosintàctics, 
tal com ruptures de regles gramaticals o faltes d’ortografia. El significat pot ser 
comunicat per al·lusió o associació.  

El llenguatge de les Matemàtiques és més precís, està sotmès a regles exactes, i no 
comunica el seu significat, llevat per la interpretació exacta dels seus signes. Aquest 
conflicte involucrat en l’ús del llenguatge ordinari, dins del context matemàtic, és un 
conflicte de precisió. 

Un altre problema del llenguatge en Matemàtiques és l’originat pel vocabulari comú. 
Paraules com, per exemple, altura, diagonal, arrel, potència, producte, matriu, primer, 
factor, diferencial, integral, semblant, índex, funció, etc., tenen significats diferents en 
Matemàtiques i en el llenguatge habitual, de manera que l’ús d’aquestes paraules pot 
produir dificultats a causa de la confusió semàntica implicada. 

Hi ha també paraules utilitzades en certs contextos que poden ocasionar confusions 
de conceptes i que, probablement, podrien ser evitades, particularment, quan 
s’utilitzen connotacions del llenguatge diari per atraure l’atenció sobre un signe. Per 
exemple, afegir un zero en la multiplicació per deu, reduir una fracció o reduir una 
expressió algebraica, en la simplificació, que connota fer-la més petita, identificar una 
lletra amb un significat algebraic amb una determinada fruita (3x+2y, igual a tres peres 
més dues pomes)... 

Igualment en relació amb els conceptes, tenim paraules específicament matemàtiques, 
per exemple, hipotenusa, paral·lelogram, coeficient, isòsceles, divisor, etc., que per ser 
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poc familiars i freqüentment mal enteses, presenten a l’alumne considerables 
dificultats ja que només es troben en els temes de Matemàtiques. 

Les paraules d’igual significat en la llengua comuna i en Matemàtiques tenen el 
problema en saber que, en efecte, el significat és el mateix. A vegades, els alumnes 
poden pensar que una paraula de llenguatge habitual, pren un significat diferent i a 
vegades misteriós quan s’utilitza en Matemàtiques.  

Uns altres aspectes del llenguatge de les Matemàtiques que difereixen de la llengua 
comuna, són els que fan referència al llenguatge dels signes, i que són font de 
confusió en molts alumnes; per exemple, la seva sintaxi – regles formals de les 
operacions – poden algunes vegades entendre’s i desenvolupar-se més enllà del 
domini original de les seves aplicacions. Això pertany a la naturalesa abstracta dels 
conceptes matemàtics. Però, aquesta naturalesa abstracta ha de ser entesa com un 
procés d’abstracció caracteritzat per diferents etapes.  

Per situar millor les dificultats i els errors que s’originen en el desenvolupament dels 
signes matemàtics, convé analitzar els diferents estadis de desenvolupament que es 
donen en els sistemes de representació cognitius, prenent com a exemple alguns 
objectes matemàtics. Així, en el procés d’aprendre a utilitzar correctament els 
exponents, es poden diferenciar tres etapes diferents: 

- En primer lloc, el sistema nou de signes es caracteritza pel sistema antic, ja 
conegut dels alumnes, que és en aquest cas el conjunt de les operacions de 
sumar, restar, multiplicar i dividir; d’aquesta manera, es defineixen els elements del 
sistema nou 34 o a4 com: 

34 = 3 x 3 x 3 x 3  a4 = a x a x a x a 

És un estadi que s’anomena semiòtic, on els alumnes aprenen signes nous que 
adquireixen significat a partir dels signes antics ja coneguts. 

- En segon lloc, el sistema nou s’estructura segona l’organització de l’antic, i així, 
mitjançant processos com: 

34 x 33 =   ?   =  37 

Aquest segon estadi, s’anomena estadi estructural, on el sistema antic organitza 
l’estructura del sistema nou. Comencen a aparèixer, en aquest estadi estructural, 
diferents problemes que ens obliguen en un primer moment a posar restriccions, 
per exemple, m>n, ja que a0 o a-2 no tenen explicació en el sistema antic; en canvi, 
si en tenen situacions com (2/3)4 = (2/3) x (2/3) x (2/3) x (2/3)  

Apareixen en aquest estadi estructural vertaderes dificultats cognitives que en no 
ser explicades en el sistema antic, s’ha de recórrer a l’observació de regularitats i 
comportaments patrons per dotar-los de significat. Per exemple en aquest cas: 

33 = 3 x 3 x 3 = 27 

32 = 3 x 3 = 9 
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31 = 3 

30 = 1 

3-1 = 1/3 

 
S’han eliminat algunes restriccions però encara queden signes que no poden ser 
dotats de significat, ni tan sols amb la tècnica de la regularitat i dels comportaments 
patrons; en aquest moment aquests signes actuen amb significats propis, 
independentment del sistema anterior; és l’estadi autònom del sistema nou. Per 
exemple: 

e2/5  o  eiπ = -1 

El sistema nou és una font de dificultats en trobar-nos amb elements que no poden 
ser coneguts en termes del sistema de signes antic. 

Les funcions trigonomètriques sinus, cosinus i tangent, apareixen freqüentment en 
el seu estadi semiòtic relacionant-se amb triangles rectangles i formulades en 
termes de mesura dels costats “adjacent”, “oposat” o “hipotenusa”. 

Posteriorment, en l’estadi estructural, junt amb les propietats que poden ser 
organitzades com el sistema antic, apareixen propietats com la periodicitat o la 
naturalesa funcional, que novament han de ser dotades de significat pel principi de 
regularitat i els comportaments patrons, per arribar a una etapa autònoma on 
aquests signes actuïn amb significat propi; observem, com a exemple, que en el 
càlcul diferencial, la funció cos(x2) és significativa, encara que el quadrat d’un angle 
no ho sigui. 

Tal com acabem de veure, el llenguatge matemàtic opera en dos nivells, el nivell 
semàntic – els signes tenen un significat clar i precís –, i el nivell sintàctic – els 
signes poden ser operats mitjançant regles sense referència directa a cap significat 
–. És a dir, els objectes de les matemàtiques (nombres, llenguatge algebraic, 
funcions, etc.) es presenten sota un aparent dilema amb estatus diferents: l’estatus 
operacional, de caràcter dinàmic, on els objectes són vistos com un procés; i 
l’estatus conceptual, de caràcter estàtic, on els objectes són vistos com una entitat 
conceptual. Ambdós estatus constitueixen, òbviament, els dos aspectes integrants 
de l’objecte de la Matemàtica. Són aquests aspectes els que posen de manifest la 
naturalesa abstracta i la complexitat dels conceptes matemàtics (Socas, 1997). 

 
Dificultats associades als processos de pensament matemàtic 

Segons Socas (1997), les dificultats associades als processos de pensament 
matemàtic es posen de manifest en la naturalesa lògica de les Matemàtiques i en les 
ruptures que es donen necessàriament en relació amb les formes de pensament 
matemàtic. 
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Sempre s’ha considerat com una de les principals dificultats en l’aprenentatge de les 
Matemàtiques, l’aspecte deductiu formal. L’abandonament de les demostracions 
formals en alguns programes de Matemàtiques de la Secundària s’ha estimat adequat, 
però, això no inclou l’abandonament sobre el pensament lògic; és a dir, la capacitat per 
seguir un argument lògic i és aquesta incapacitat una de les causes que genera major 
dificultat en l’aprenentatge d’aquesta ciència. El fet d’abandonar certes demostracions 
formals en benefici d’una aplicació més instrumental de les regles matemàtiques, no 
ha d’implicar de cap manera l’abandonament del pensament lògic, per ser aquest una 
destresa d’alt nivell que resulta necessària per assolir determinats nivells de 
competència matemàtica. 

El fet de fomentar aquesta capacitat per seguir un argument lògic no s’ha de 
contraposar als mètodes intuïtius, a les conjectures, als exemples i contraexemples, 
sinó que, més aviat, aquesta capacitat es desenvolupa amb la pràctica d’aquests 
mètodes informals; no obstant això, estaria en contra de la intenció ingènua dels 
mètodes rutinaris, de les conjectures aleatòries, etc. 

Aquest enfocament lògic de les Matemàtiques ha de conduir a resoldre els problemes 
per mitjà d’un pensament matemàtic intel·ligent, i en aquest sentit, desenvolupa una 
idea més àmplia que la pròpia deducció formal. La deducció lògica no s’ha de 
confondre ni amb la deducció formal ni amb els procediments algorítmics. El 
pensament lògic ha d’estar present en totes les activitats matemàtiques (Socas, 1997). 

Què passa amb les Matemàtiques escolars?, Estan organitzades i desenvolupades 
amb aquests principis lògics?. En general, la lògica de les Matemàtiques escolars 
depèn moltes vegades de la situació en la qual es trobi l’alumne. Ja s’ha fet esment de 
la pragmàtica com un domini del llenguatge, on el sentit de la paraula estigui en funció 
del context en el qual s’enuncia, en un sentit més general, podem parlar de la 
influència de l’aspecte social sobre el lògic. Generalment, quan plantegem qüestions 
busquem l’interès matemàtic, el plantejament de l’equació, però, a vegades, el context 
escollit és socialment absurd.  

A efectes de disminuir les dificultats dels alumnes en l’aprenentatge de les 
Matemàtiques, sembla necessari potenciar el pensament lògic de les Matemàtiques i 
conjugar aquesta lògica interna de la Matemàtica com la “lògica social” en la qual està 
immers l’alumne. Altres vegades, aquesta “lògica social” dificulta el vertader sentit dels 
objectes matemàtics. 

Els models implícits que generen certes formes de pensament es converteixen en 
dificultats per al procés en el coneixement matemàtic, dificultats que, per altra banda, 
no es poden evitar. Els professors han de conèixer i reflexionar sobre aquests 
obstacles, amb la finalitat de no facilitar, en l’ensenyament, la formació d’aquestes 
dificultats. 
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Dificultats associades als processos d’ensenyament desenvolupats per a 
l’aprenentatge de les Matemàtiques 

Segons Socas (1997), les dificultats associades als processos d’ensenyament tenen a 
veure amb la institució escolar, amb el currículum de Matemàtiques i amb els mètodes 
d’ensenyament.  

La institució escolar ha de propiciar una organització escolar que tendeixi a reduir les 
dificultats de l’aprenentatge de les Matemàtiques depenent dels materials curriculars, 
dels recursos i dels estils d’ensenyament. Aquesta organització afecta tant als 
elements espai-temporals com als agrupaments en classes homogènies o 
heterogènies, d’acord amb les habilitats en Matemàtiques. 

L’organització curricular en Matemàtiques pot originar diferents dificultats en 
l’aprenentatge de les mateixes. Quatre són els elements bàsics a considerar com a 
dificultats en el currículum de Matemàtiques: les habilitats necessàries per 
desenvolupar capacitats matemàtiques que defineixen la competència d’un alumne en 
Matemàtiques, la necessitat de continguts anteriors, el nivell d’abstracció requerit i la 
naturalesa lògica de les matemàtiques escolars. 

Per últim, els mètodes d’ensenyament han d’estar lligats tant als elements 
organitzatius de la institució escolar, com a l’organització curricular. Hi ha diversos 
aspectes a considerar, per exemple, el llenguatge, que s’ha d’adaptar a les capacitats i 
comprensió dels alumnes; la seqüenciació de les unitats d’aprenentatge que ha d’estar 
adaptada a la lògica interna de les Matemàtiques; el respecte a les individualitats que 
té a veure amb els ritmes de treball a classe; els recursos i la representació adequada. 

 

Dificultats associades als processos de desenvolupament cognitiu dels 
alumnes 

Segons Socas (1997), la possibilitat de tenir informació sobre la naturalesa dels 
processos d’aprenentatge i coneixement del desenvolupament intel·lectual, permet 
conèixer el nivell de dificultats, realitzacions i respostes a qüestions esperades dels 
alumnes. Conèixer els estadis generals del desenvolupament intel·lectual, 
representant cada un d’ells per una forma característica de raonament i per unes 
tasques específiques de Matemàtiques que els alumnes són capaços de fer, 
constitueix una informació valuosa per als professors a l’hora de dissenyar el material 
d’ensenyament. Ens trobem, però, amb diferents teories generals sobre el 
desenvolupament cognitiu que per diferents raons no han tingut un efecte clar i directe 
a les aules de Matemàtiques de Secundària; també és veritat que molt poques 
d’aquestes teories s’han ocupat de manera específica de les Matemàtiques. 

Diferents són els enfocaments que podem considerar: l’enfocament jeràrquic de 
l’aprenentatge, l’enfocament evolutiu, l’enfocament estructuralista, l’enfocament 
constructivista i l’enfocament del processament de la informació, entre altres. Un text 
d’interès en el qual es poden considerar alguns d’aquests enfocaments és el llibre de 
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L. B. Resnick i W. W. Ford (1990): “La enseñanza de las matemáticas y sus 
fundamentos psicológicos”. 

 

Dificultats associades a actituds afectives i emocionals cap a les 
Matemàtiques 

Sabem que a molts estudiants no els agraden les Matemàtiques. Molts alumnes tenen 
sentiments de tensió i por cap a elles. Hi ha molts aspectes que influeixen en aquesta 
aversió. 

Moltes de les actituds negatives i emocionals cap a les Matemàtiques estan 
associades a l’ansietat i la por. L’ansietat per acabar una feina, la por al fracàs, a 
l’equivocació, etc., genera bloquejos d’origen afectiu que repercuteixen en l’activitat 
matemàtica dels alumnes. 

Buxton (1981), en el seu llibre “Do you Panic about Maths?”, cita les principals 
creences sobre la naturalesa de les Matemàtiques i que són transmeses de pares a 
fills. 

Les Matemàtiques són: 

1. fixes, immutables, externes, intractables, irreals; 
2. abstractes i no relacionades amb la realitat; 
3. un misteri accessible a pocs; 
4. una col·lecció de regles i fets que han de ser recordats; 
5. una ofensa al sentit comú en algunes de les coses que assegura; 
6. una àrea en la que es faran judicis, no només sobre l’intel·lecte, 

sinó sobre la vàlua personal; 
7. sobretot càlcul. 

 

Aquesta perspectiva externa de les Matemàtiques les tracta com la realització d’una 
aventura arriscada a la que un s’enfronta amb poques eines. En aquesta situació és 
lògic que aparegui l’ansietat i la por. 

Les causes de les dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques 

Els estudis sobre les dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques són escassos i 
les investigacions rigoroses encara ho són més. L’anàlisi de les dificultats 
matemàtiques es basa en conceptes molt discutits i de dubtosa consistència. 

Segons Rivière (1990), la manca d’una definició operativa i universalment acceptada 
del  concepte de dificultats específiques d’aprenentatge és reconeguda fins i tot perquè 
defensen la necessitat d’utilitzar-lo. Generalment, la definició es realitza en termes 
negatius: presenten dificultats específiques d’aprenentatge aquells alumnes que, 
malgrat mostrar una intel·ligència normal (per exemple, un coeficient intel·lectual 
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superior a 80 o 90) i no tenir problemes emocionals greus ni deficiències sensorials 
(ceguesa, sordesa, etc.) tenen un rendiment escolar pobre (dos anys inferiors al que 
correspon a la seva edat) definit operacionalment per baixes puntuacions en proves de 
rendiment i naturalment per les qualificacions escolars. 

L’enfocament cognitiu de les dificultats d’aprenentatge de les 
matemàtiques 

Com diu Rivière en el seu article Problemas y dificultades en el aprendizaje de las 
matemáticas: una perspectiva cognitiva (1990), encara que les investigacions sobre 
els nens amb dificultats més greus en l’aprenentatge de les matemàtiques no han 
aconseguit un èxit clar en l’intent d’atribuir aquestes dificultats a un trastorn neurològic 
subjacent, han permès establir descriptivament certs subgrups diferents als quals 
poden pertànyer aquests nens. Algun investigador (Cohn, 1961, 1971) lliga aquestes 
dificultats a problemes de llenguatge i en concret, de lectura, mentre que altres (Slade i 
Rusell, 1971; Money, 1973; Kosch, 1974) definien un grup que malgrat tenir una 
competència lectora normal i corresponent a la seva edat, presentava retards majors 
en l’aprenentatge de les matemàtiques. 

Alguns estudis posteriors han donat la raó a uns i altres: els nens amb dificultats 
d’aprenentatge en matemàtiques poden presentar dos tipus diferents de perfils 
cognitius. En primer lloc, hi ha un grup de nens que presenten dificultats per a 
l’aprenentatge de les matemàtiques en un context més general caracteritzat per 
problemes de lectura. Per altra banda, hi ha els nens amb dificultats d’aprenentatge de 
les matemàtiques, que tenen habilitats de lectura normals (Rourke i Strang, 1983; 
Siegel i Heaven, 1986; Fernández Baroja et al, 1979). Però, també aquests últims 
presenten una constel·lació de problemes -no només matemàtics-, descrits en detall 
per Kosc (1974): els seus baixos rendiments en proves d’aritmètica s’acompanyen de: 
1. problemes de memòria a curt termini, 2. dificultats de coordinació oculo-manual, 3. 
lentitud en els treballs escrits i, 4. puntuacions baixes en el subtest de codis de la 
prova de Weschler. 

L’enfocament cognitiu suposa un canvi de perspectiva en relació amb l’enfocament 
tradicional de les discalcúlies i les disfuncions cerebrals mínimes, per les següents 
raons: 

1. L’enfocament cognitiu no etiqueta el nen, sinó més aviat categoritza els 
processos que realitza i els errors que comet. No diu que el nen és o pateix 
(és discalcúlic, pateix una disminució cerebral) sinó que tracta de 
comprendre i explicar el què fa: els processos i estratègies que utilitza quan 
assimila conceptes matemàtics, efectua operacions de càlcul, resol 
problemes algebraics, etc. 

2. L’enfocament cognitiu és neutral en relació a l’”etiologia-última” de les 
dificultats d’aprenentatge de les matemàtiques.  

L’enfocament cognitiu necessita una anàlisi minuciosa i pas a pas dels processos que 
es posen en joc en resoldre les tasques matemàtiques. Precisament les matemàtiques 
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són un terreny fèrtil per a l’aproximació als mecanismes mentals, degut a: 1. tracten 
amb materials formals que es presten més que altres a posar de relleu la forma i 
l’organització dels processos mentals, 2. faciliten la prestació de problemes amb 
solucions definides i generalment exactes, 3. tenen una estructura jeràrquica més clara 
que la d’altres camps del coneixement, 4. s’organitzen en algoritmes que accentuen la 
visibilitat dels algoritmes de la ment, 5. els errors en matemàtiques són més nets i 
fàcils de detectar que els dels altres camps del coneixement i 6. per alguns psicòlegs 
com Piaget, les matemàtiques defineixen una espècie d’axiomàtica del pensament i 
són un producte de l’abstracció reflexionant realitzada a partir de les pròpies 
operacions intel·lectuals (i no dels fets), per la qual cosa les activitats matemàtiques 
serien especialment adequades per estudiar les estructures d’operacions que danyin la 
intel·ligència. 

L’enfocament cognitiu ens ajuda a entendre un principi fonamental: que freqüentment 
els errors, no són il·lògics, sinó que responen a l’aplicació de certes regles que, encara 
que no siguin correctes impliquen en sí mateixes la possessió d’una determinada 
competència lògico-matemàtica. Deixant de banda els errors sistemàtics (per falta 
d’atenció, confusions perceptives, etc.) l’examen de molts processos cognitius 
subjacents a errors demostra que, moltes vegades, els errors són sistemes o puntes 
d’iceberg d’un determinat sistema: responen també a l’aplicació d’algoritmes que 
produeixen errors. 

De manera que l’enfocament cognitiu ens porta, en primer lloc a formular una idea de 
gran importància: Compte amb els errors!. No s’han de provocar però tampoc deixar 
de banda. Mereixen més respecte del què semblen tenir. Moltes vegades són les 
úniques finestres per les que podem veure les ments dels alumnes. 

 

Algunes dificultats en l’aprenentatge de la trigonometria 

L’ensenyament i l’aprenentatge de la trigonometria és un camp poc explorat pels 
investigadors en didàctica de les matemàtiques. Markel (1982), Goldin (1983), Fi 
(2003) i Brown (2006) plantegen que la trigonometria en el pla és un tema difícil per als 
alumnes i que és molt poc el treball fet per investigar els motius d’aquestes dificultats. 
Hi ha molts factors que hi podrien estar involucrats. Un dels problemes radica en el fet 
que la trigonometria és un tema complicat i interconnectat que porta a què els alumnes 
hagin d’estar canviant les definicions donades per les raons trigonomètriques d’acord 
amb l’enfocament i context plantejat. Per exemple, en canviar de l’estudi de les raons 
trigonomètriques en el triangle rectangle al pla cartesià, es canvia d’una definició 
geomètrica a una definició analítica, es canvia d’analitzar els valors dels costats d’un 
triangle rectangle a analitzar els valors de les coordenades del pla i el radi de la 
circumferència, es canvia d’un concepte d’angle com a regió compresa entre dos 
costats del triangle a un concepte d’angle com a gir o rotació, els valors de l’angle 
passen de ser valors d’angles aguts o rectes (0º ≤  ≤ 90º) a angles positius i negatius, 
com a mínim en l’interval  -360º≤  ≤ 360º. Ara les raons trigonomètriques no són 
només una relació o  quocient entre dos costats d’un triangle rectangle, sinó distàncies 
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dirigides en el pla cartesià o coordenades del punt d’intersecció entre el costat terminal 
de l’angle i el cercle goniomètric. 

Brown (2006) identifica els següents factors que afecten la comprensió dels conceptes 
trigonomètrics:   

- conceptes febles d’idees importants sobre les rotacions i el cercle goniomètric; 
poca o nul·la comprensió del paper de la unitat en el cercle goniomètric o aplicació 
inconsistent de la unitat;  

- dificultat per interpretar els gràfics coordenats com a informació geomètrica i 
numèrica combinada, cosa que implica no veure les coordenades d’un punt amb 
números i longituds dirigides dels segments horitzontals i verticals que connecten 
el punt amb els eixos;  

- dificultat per comprendre el sinus i el cosinus com a coordenades, cosa que implica 
la carència d’associar els signes positiu o negatiu de les coordenades x, y als 
signes del sinus i cosinus d’angles no aguts;  

- dificultat per entendre els números racionals com a números i com a quocients. 
Això es relaciona amb el fet que el sinus és un únic valor, quant s’està descrivint 
com a una distància o una coordenada, o un quocient de dos números en la 
trigonometria del triangle rectangle. 

Les idees de Freudenthal (2001) sobre el tema “raó” ens aproximen a la complexitat 
implícita en el tema de les “raons trigonomètriques”: 

“La raó és una funció d’un parell ordenat de números o valors magnitud. També 
ho són la suma, la diferència, el producte i el quocient, però aquests ho són en 
sentit algorítmic: hi ha una recepta per obtenir el valor de la funció corresponent 
a un parell determinat o com a mínim per actuar com si s’hagués obtingut – en 
efecte, què s’ha obtingut si es contesta a 3:4 amb   ?” (Freudenthal, 2001, p. 
66). 

“La raó també es pot obtenir transformant-la en un quocient, però aquesta és la 
violació de la raó. Si es fa, es priva a la raó d’allò que la fa valuosa com a raó. 
La raó és una funció d’un parell ordenat de números o valors de magnitud. 
Però, què hi ha dels valors d’aquesta funció? Números o valors de magnitud, 
de nou? Es pot interpretar així, però és la manera errònia de fer-ho. 
Efectivament això identificaria raó amb quocient. El significat propi de la raó és 
parlar sobre igualtat (o desigualtat) de raons sense conèixer la mida de la raó.” 
(Freudenthal, 2001, p. 67). 

Freudenthal (2001) planteja que la raó, en quant a concepte i fins i tot en quant a 
objecte mental, requereix un nivell de desenvolupament considerablement alt. No 
obstant això, la raó en semblances es presenta als alumnes molt aviat. Els nens poden 
manipular la semblança com una equivalència operativa. Les congruències i les 
semblances són trets incorporats en la part del sistema nerviós central que processa 
les nostres percepcions òptiques, no obstant això, amb aquest ull o sensibilitat per a la 
semblança, el nen està lluny de la semblança com a objecte mental i com a concepte.  
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En la formació de l’objecte mental semblança són necessaris criteris per a la 
conservació de la raó com ara conservació de la igualtat de longituds, conservació de 
la congruència, conservació de les raons internes, constància de la raó externa i 
conservació dels angles. Una primerenca familiaritat amb les aplicacions que 
conserven la raó ajuda a visualitzar els contextos de la raó que no són visuals a priori, 
però es requereix que la raó visualitzada es deixi anar en certa forma del context de 
les semblances globals. “Per construir un pont de raons no visuals a raons visuals, la 
visualització estricte per semblança ha de ser debilitada” (Freudenthal, 2001, p. 84). 

 
2.2.3.   Obstacles en l’aprenentatge de les matemàtiques 

El concepte d’obstacle va ser introduït per primera vegada pel filòsof francès 
Bachelard (1938) en el context de les ciències experimentals i sota la denominació 
d’obstacle epistemològic. L’autor assenyala el sentit en el qual s’ha d’entendre i diu:  

“... S’ha de plantejar el problema del coneixement científic en terme d’obstacles. I no 
es tracta de considerar obstacles externs, com la complexitat i la fugacitat dels 
fenòmens, ni tampoc de culpar la debilitat dels sentits i de la ment humana, doncs és, 
precisament, en el mateix acte de conèixer, íntimament, quan sorgeixen, com una 
necessitat funcional, malapteses d'enteniment i confusions. És aquí on mostrarem 
causes d’estancament i fins i tot de regressió, i on descobrirem causes d’inèrcia que 
anomenem obstacles epistemològics”. 

Bachelard (1938) identifica diverses classes d’obstacles que sorgeixen des de: 

- la tendència a confiar en enganyoses experiències intuïtives, 
- la tendència a generalitzar; això pot ocultar la particularitat de la situació,  
- el llenguatge natural. 
 
Bachelard (1938) les defineix en el context del desenvolupament del pensament 
científic en general i no en termes d’experiències d’aprenentatge específiques, 
individuals. Per aquest filòsof el coneixement científic s’edifica salvant obstacles, no 
només de tipus extern, com els deguts a la complexitat dels fenòmens o a la debilitat 
de les facultats perceptives humanes sinó també a altres, que es produeixen en el 
propi acte de reconèixer i que es manifesten com una espècie d’inèrcia que provoca 
l’estancament o fins i tot la regressió del coneixement. 

El trasllat del concepte d’obstacle epistemològic al camp de la Didàctica de les 
Matemàtiques és objecte de debat, ja que planteja dificultats que han estat descrites 
per investigadors com Brousseau (1983), Sierpinska (1985) i Artigue (1989) i encara 
que pensem igual que Brousseau (1983), que, “la pròpia noció d’obstacle està 
constituint-se i diversificant-se: no és dir generalitats pertinents sobre aquest tema, és 
molt millor estudiar cas a cas”. Una revisió i organització d’aquest concepte i de les 
possibles implicacions en l’anàlisi d’errors, ens pot ajudar a tenir una visió més àmplia 
en aquest tema. 
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Aquest autor considera que els obstacles que es presenten en el sistema didàctic 
poden ser: 

- D’origen ontogènic i psicogènic, deguts a les característiques del 
desenvolupament del nen. 

- D’origen didàctic, resultat d’una opció o d’un projecte del sistema educatiu, això 
és, de les eleccions didàctiques que es fan per establir la situació 
d’ensenyament. 

- D’origen epistemològic, intrínsecament relacionats amb el propi concepte. Se’ls 
pot trobar quan revisem la història dels mateixos conceptes. Això no vol dir que 
s’hagin de reproduir en el medi escolar les condicions històriques on se’ls ha 
vençut. 

Herscovics (1989), reconeix la introducció de la noció d’obstacle epistemològic per part 
de Bachelard i la definició en el context del desenvolupament del pensament científic. 
Es refereix per primera vegada a la noció d’obstacle en l’adquisició d’esquemes 
conceptuals per l’aprenent i l’exposa en el seu treball “Cognitive Obstacles 
Encountered in the Learning of Algebra”. Considera que per a que l’obstacle cognitiu 
sigui construït com un succés natural necessita relacionar-lo amb la Teoria de 
l’Aprenentatge i es proveeix de la Teoria de Piaget de l’equilibri, des de la qual 
l’adquisició del coneixement és un procés que conté una interacció constant entre el 
subjecte que aprèn i el medi ambient, entre dos mecanismes indissociables: 
l’assimilació de les experiències a les estructures deductives (la integració de les 
coses a ser conegudes en una estructura cognitiva existent) i l’acomodació d’aquestes 
estructures a dades de l’experiència (canvis en l’estructura cognitiva de l’aprenent 
precisada per l’adquisició del nou coneixement). En termes generals, l’adaptació 
suposa una interacció entre el subjecte i l’objecte de tal manera que el primer es pot 
fer amb el segon tenint en compte les seves particularitats, i l’adaptació serà tant més 
precisa quant més diferenciades i complementàries siguin l’assimilació i l’acomodació. 

Seguint amb aquesta anàlisi sobre les obstruccions en l’aprenentatge de l’àlgebra, 
interessa destacar el què indica Tall (1989), en el seu treball “Different Cognitive 
Obstacles in a Technological Paradigm”. No fa distincions entre els obstacles. Els 
anomena simplement obstacles cognitius i en distingeix dos tipus: 

a) Obstacles basats en la seqüència d’un tema, en què afirma que la raó per a la 
qual creure en obstacles sorgeix fonamentalment del fet que certs conceptes 
tenen un grau de complexitat, per això es necessari familiaritzar-s’hi en un cert 
ordre.  

b) Obstacles basats sobre casos simples anomenats prototipus, possiblement 
causats per limitar a l’estudiant a exemples simples per un període substancial 
de temps, abans de passar a casos més complexos.  

Observem que la idea d’obstacle parteix de la mateixa font: l’”obstacle epistemològic” 
de Bachelard (1938). Tant Bachelard com Brousseau caracteritzen un obstacle com: 
“aquell coneixement que ha estat en general satisfactori durant un temps per a la 
resolució de certs problemes, i que per aquesta raó es fixa en la ment dels estudiants, 
però que posteriorment aquest coneixement resulta inadequat i difícil d’adaptar-se 
quan l’alumne s’enfronta amb nous problemes”. 
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Per tant, podem dir que: 

- Un obstacle és un coneixement adquirit, no una falta de coneixement. No es 
tracta d’una falta de coneixement, sinó de quelcom que es coneix positivament, 
o sigui, està constituint un coneixement. 

- Té un domini d’eficàcia. L’alumne l’utilitza per produir respostes adaptades en 
un cert context en el qual el domini d’aquest coneixement és eficaç i adequat. 
Quan s’utilitza aquest coneixement fora d’aquest context genera respostes 
inadequades, fins i tot incorrectes; el domini resulta fals. 

- És resistent, i resultarà més resistent quan millor adquirit estigui o quant més 
hagi demostrat la seva eficàcia i la seva potència en l’anterior domini de 
validesa. És indispensable identificar-lo i incorporar el seu rebuig en el nou 
saber. 

- El context de desenvolupament del pensament matemàtic està ple d’obstacles 
caracteritzats com epistemològics. Però, aquests no estan especificats en 
termes d’experiència d’ensenyaments reglats i organitzats en el sistema 
educatiu; no obstant, s’accepta que les organitzacions de les Matemàtiques en 
el sistema escolar puguin originar obstacles que podem caracteritzar com a 
didàctics. Ara bé, l’adquisició per part de l’alumne de nous esquemes 
conceptuals està esquitxat d’obstacles que podem considerar cognitius. 

Aquestes consideracions teòriques no estan exemptes de discussió, però ens ajudaran 
a organitzar i interpretar millor els errors que manifesten els nostres alumnes així com 
a organitzar els temes de Matemàtiques. 

Més difícil sembla la diferenciació entre les categories d’obstacles didàctics i cognitius. 
Brousseau (1983) parla dels obstacles ontogènics o psicogènics, degut a les 
característiques del desenvolupament del nen. Herscovics (1989) parla dels obstacles 
cognitius com a normals i inherents a la construcció del coneixement per part de 
l’alumne. Utilitza el terme cognitiu per distingir-lo de l’epistemològic. Tall (1989) parla 
d’obstacles cognitius i inclou expressament els obstacles didàctics, però, apunta la 
necessitat de diferenciar-los en dos tipus: un que té a veure amb les seqüències d’un 
tema i està relacionat amb la complexitat dels objectes matemàtics, i l’altre, que té a 
veure amb les formes de construcció del coneixement matemàtic per part dels 
alumnes, i els anomena obstacles basats sobre prototipus, com s’ha vist anteriorment. 

Herscoviscs (1989), es situa en un punt de vista essencialment constructivista i 
interpreta la noció d’obstacle cognitiu en termes de la teoria piagetiana, assenyalant 
que l’estudiant s’enfronta a noves idees que no tenen cabuda en les estructures 
cognitives existents, cosa que ocasiona que es pugui enfrontar adequadament a la 
nova informació. 

Els obstacles cognitius són producte de l’experiència prèvia dels alumnes i del 
processament intern d’aquestes experiències; i que la nostra organització curricular, 
dissenyada per  presentar els objectes matemàtics de les formes lògicament més 
simples, pot realment causar obstacles cognitius, però també sorgeixen obstacles 
cognitius que no tenen a veure amb aquesta organització curricular. 
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La presència d’obstacles epistemològics fora dels obstacles cognitius, es justifica per 
la impressió que l’existència dels obstacles epistemològics és deguda a l’aparició i 
resistència de certs conceptes matemàtics al llarg de la història, així com l’observació 
de conceptes anàlegs en els alumnes, més que a la confirmació de la resistència 
d’aquestes concepcions en els alumnes d’avui en dia. Aquesta condició sembla 
essencial per la disparitat de normes que regeixen la construcció del coneixement 
matemàtic en el context escolar. L’anàlisi històrica pot ajudar a la didàctica en la 
recerca de nuclis de resistència a l’aprenentatge matemàtic, però no pot, en cap cas, 
aportar per si sol la prova de l’existència de tal o qual obstacle per als alumnes d’avui 
en dia. 

Estratègies de prevenció i remeis 

Segons Socas (1997), analitzar les dificultats de l’aprenentatge de les Matemàtiques 
en terme de prevenció i remei suposa combinar estratègies generals i específiques a 
llarg termini amb estratègies particulars i immediates. La prevenció requereix arbitrar 
estratègies generals d’ensenyament-aprenentatge de les Matemàtiques, amb 
estratègies específiques depenent del contingut concret a tractar. La prevenció, al 
tendir a minimitzar les dificultats en l’aprenentatge de les Matemàtiques ha d’estar 
orientada de forma general per les dificultats associades a la complexitat dels objectius 
de matemàtiques, als processos de pensament matemàtic, als processos de 
desenvolupament cognitiu dels alumnes, als processos d’ensenyament i a les actituds 
afectives i emocionals dels alumnes cap a les Matemàtiques i de manera específica, 
pels obstacles i errors concrets de cada un dels blocs temàtics objecte d’aprenentatge.  

Els remeis tenen més a veure amb el dia a dia, amb la interacció diària a classe entre 
el professor i l’alumne. L’eficàcia ve determinada, en gran mesura, per una bona 
avaluació i diagnòstic. 

Segons Socas (1997), l’anàlisi d’errors té un doble interès: d’una banda, serveix per 
ajudar als professors a organitzar estratègies generals i específiques per conduir millor 
l’ensenyament-aprenentatge de les Matemàtiques, insistint en aquells aspectes que 
generen més dificultats, i d’altra, contribueix a una millor preparació d’estratègies de 
correcció. En aquest sentit, el professor ha d’entendre els errors específics dels 
alumnes amb una informació de les dificultats de les Matemàtiques, que requereix un 
esforç precís en les dues direccions anteriors. 

Una estratègia general d’ensenyament aprenentatge de les Matemàtiques consisteix 
en introduir els conceptes i processos matemàtics respectant les etapes del 
desenvolupament que es donen als sistemes de representació cognitiva.  

Segons Socas (1997), això condueix a reflexionar sobre la necessitat de tenir present 
estratègies generals que hi estan involucrades, com ara: 

- Assegurar-se que els objectius matemàtics del sistema antic de signes no 
presentin dificultats. 

- No precipitar l’aprenentatge del nou objectiu. 
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- Evitar una innecessària complexitat dels signes matemàtics. 
- Assegurar-se que els diferents sentits d’un objectiu matemàtic estan clarament 

diferenciats. 
 
Totes les estratègies de prevenció han d’anar adreçades a evitar o minimitzar els 
obstacles per tal que puguin ser superats, a dotar de sentit als objectius i al pensament 
matemàtic i a crear un clima d’actituds afectives i emocionals positives cap a les 
Matemàtiques. 

Les estratègies de remei venen determinades pel diagnòstic inicial de l’error i també, 
pel posicionament del professor. Situats dins del paradigma conceptual influenciat per 
la teoria de l’absorció, el remei per a un error de concepte o de procediment, passa 
perquè l’alumne oblidi aquest concepte o procediment en facilitar-li el professor, amb 
exemples adequats, una bona definició del concepte o procediment correctes. 
L’alumne solucionarà aquest error mitjançant la realització d’exercicis on utilitzi el 
concepte o els procediments. 

El professor situat en el paradigma cognitiu es col·loca en la posició que l’error l’ha 
construït l’alumne, i és per tant, una estructura cognitiva del domini del mateix. 
L’estratègia de remei passa perquè l’alumne modifiqui aquesta estructura cognitiva 
errònia i la substitueixi per la correcta, per això, el professor ha de facilitar activitats 
que provoquin conflicte i faci trontollar aquesta estructura cognitiva errònia. 

Acceptat l’origen de l’error, les estratègies de remei van dirigides a superar un 
obstacle, a donar sentit als objectius matemàtics o a crear una actitud racional cap a 
les Matemàtiques. 

 
Com superar un obstacle en aquest sentit de coneixement anterior que es 
revela inadaptat en un moment determinat de l’aprenentatge? 

Brousseau (1983) es manifesta en els següents termes: 

“... per superar un obstacle es necessita un esforç de la mateixa naturalesa que quan 
s’estableix un coneixement, és a dir interaccions repetides, dialèctiques de l’alumne 
amb l’objecte del seu coneixement. Aquesta observació és fonamental per distingir un 
vertader problema; és una situació que permet aquesta dialèctica i que l’explica”. 

Ens interessa posar de manifest els coneixements adquirits per l’alumne, que 
responen a una “lògica personal” i que en aquest moment produeixen errors. Es tracta 
de superar aquest obstacle, i acceptar-lo no com alguna cosa que no hauria d’haver 
aparegut, sinó com alguna cosa que la seva aparició és interessant, ja que la 
superació ens permetrà l’adquisició d’un nou i millor coneixement. Hem d’entendre, 
com indica Bachelard, que és en la superació d’aquest obstacle on aconseguirem 
coneixement nou. 
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Com superar la falta de sentit en els objectes matemàtics? 

Prenent com a referència els tres estadis de desenvolupament que es donen en els 
sistemes de representació cognitiva, tenim que la falta de sentit va des de l’estadi 
semiòtic, on el sistema nou pren tot el seu significat en el sistema antic i no té encara 
cap tipus d’estructura, fins a l’estadi autònom on el sistema nou adquireix significat en 
sí mateix, a vegades adoptant certes convencions, passant per l’estadi estructural on 
el sentit unes vegades s’obté amb l’ajuda del sistema antic i altres, on el sistema antic 
és insuficient per dotar de significat a certs aspectes del sistema nou. 

Segons Socas (1997), els errors que cometen els alumnes per falta d’una actitud 
racional cap a les Matemàtiques, són errors que anomenem causals o de descuit, i es 
manifesten de maneres diverses, que van des d’una excessiva confiança en la tasca 
matemàtica fins a un bloqueig que els incapacita per resoldre la tasca, passant per 
situacions intermèdies que estan mediatitzades per les carències sobre la tasca en el 
context escolar.  

Un d’aquests errors s’origina quan introduïm als alumnes, en l’àmbit escolar, en una 
“lògica escolar” diferent a la “lògica social”, podem començar a incorporar problemes 
que tinguin alguna dada inútil, que estiguin mancats d’alguna dada útil i no limitar-los 
als problemes que plantegem habitualment, problemes que només tenen dades útils, 
tradició que per altra banda no és preceptiva en la institució escolar. També podem 
incorporar preguntes com: “Podem amb aquestes dades obtenir el resultat demanat?”. 
Que els alumnes descobreixin que hi ha dades que no serveixen, que aprenguin a fer 
si no un raonament matemàtic formal, alguna cosa menys formal i propera al sentit 
comú, és a dir, de la “lògica social”. 

És probablement l’intent de potenciar un automatisme matemàtic basat en 
l’ensinistrament, allò que condueix a comportaments automàtics que són les respostes 
a la meta-pregunta, en la qual utilitzen simplement combinacions de totes les dades 
sense pensar en el significat.  

La superació dels errors per part dels alumnes constitueix un tema bàsic en 
l’aprenentatge que genera grans dificultats. Les investigacions actuals senyalen que 
els errors estan profundament interioritzats pels alumnes i que no són fàcils d’eliminar. 
Fins i tot en molts casos, sembla que els alumnes han superat un error i llavors el 
veiem ressorgir amb desil·lusió al cap de poc temps. Per això, plantejar als alumnes la 
comprensió conceptual d’una part de la Matemàtica és incorrecte i donar-los llavors 
una explicació, és sovint insuficient per eliminar l’error (Socas, 1997). 

Els alumnes han de participar activament en el procés de superar els seus propis 
errors, per això, el professor ha de provocar conflicte en la seva ment a partir de la 
inconsistència dels seus propis errors, forçant-los a participar activament en la 
resolució del conflicte, substituint els conceptes falsos per la comprensió conceptual 
adequada. El professor poques vegades indica als alumnes quina és la resposta 
correcta, sinó que simplement els demana comprovacions i proves que intenten 
provocar contradiccions que resulten dels falsos conceptes dels alumnes. Estan 
orientats a aconseguir la resolució de la contradicció mitjançant la  sol·licitud de més 
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comprovacions i proves. L’objectiu no és tant fer escriure als alumnes la fórmula o 
regla de procediment adequada, com fer-los enfrontar amb la contradicció i eliminar els 
falsos conceptes de forma que aquests no tornin a aparèixer. 

Un altre avantatge d’aquesta forma de tractar el problema ja que és molt poc probable 
que tota la classe estigui d’acord al mateix temps amb la resposta correcta, és que a la 
classe es generin discussions que són excel·lents no tan sols per mostrar diferents 
conceptes falsos que els alumnes tinguin, sinó també per ajudar a superar-los a través 
de les pròpies interaccions. 

També podríem posar als alumnes en situació de reflexionar sobre les seves idees 
errònies i orientar-los cap a conceptes més amplis i correctes. Es tracta d’una 
concepció de l’aprenentatge que entén a l’alumne com un aprenent actiu, que intenta 
comprendre i donar significat als objectes matemàtics i que té un sistema estable 
d’idees matemàtiques que canvia només quan el conflicte entre les mateixes arriba a 
ser suficientment persistent i poderós. Per tant, les estratègies d’ensenyament han 
d’anar encaminades a detectar els errors i provocar el conflicte en els alumnes, 
fomentant idees que romanguin actives més enllà de la classe de Matemàtiques i 
capacitant-lo per avaluar si les seves idees o mètodes són o no correctes en una 
determinada tasca matemàtica. 

En resum, veiem com les dificultats en l’aprenentatge de les Matemàtiques són 
degudes a múltiples situacions que s’entrellacen entre sí i que van des d’una deficient 
planificació curricular fins a la naturalesa pròpia de les Matemàtiques que es 
manifesten en els simbolismes i en els processos de pensament, passant pel 
desenvolupament cognitiu dels alumnes, així com per les actituds afectives i 
emocionals (Socas, 1997). 

Establertes les hipòtesis: 

a) els errors dels alumnes en Matemàtiques són producte de la seva experiència 
prèvia i del desenvolupament intern d’aquestes experiències, 

b) els errors poden tenir tres orígens diferents: obstacles, carència de sentit i 
actituds afectives i emocionals, que entrellacen entre sí. 

 
Podem concloure que seqüències alternatives del currículum, on aquestes hipòtesis 
siguin factibles, podrien canviar la naturalesa i comprensió dels errors. I que una bona 
proposta d’estratègies de prevenció i remei comença per part del professor amb un 
millor coneixement dels alumnes. En la mesura que el professor conegui millor a cada 
un dels alumnes, podrà intervenir millor en el seu aprenentatge, acceptant que els 
errors més que indicadors del fracàs en Matemàtiques, han de ser considerats com 
elements que ajudin al nostre treball com a professors de Matemàtiques, guiat per 
següent principi: Tot error pot ser el principi d’un bon aprenentatge. 
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2.3. Transició de l’Educació Secundària Obligatòria al  
Batxillerat  

 
En aquest apartat documentarem la rellevància que tenen les transicions d’etapa – 
concretament la de l’educació secundària obligatòria al batxillerat – en la continuïtat de 
l’aprenentatge matemàtic dels estudiants, tot defensant la importància que aquesta 
continuïtat sigui present en l’ensenyament que imparteixen els professors. 

 

Marc conceptual de la transició  

 
La vida de les persones i la dinàmica dels grups depèn del temps. El temps és una 
successió de canvis a vegades no perceptibles i d’altres evidents. Així la nostra 
trajectòria vital és la suma de canvis, d’adaptacions a la realitat. Canvis educatius, 
laborals, socials, familiars, personals,... fins i tot, tecnològics. 

Tal vegada, en l’àmbit educatiu és on aquest mot, transició ha tingut molt d’ús perquè 
el sistema educatiu s’organitza en cicles separats i que tots sumats formen el camí 
instructiu de les persones. Fins i tot en determinats moments de la història educativa 
s’han sancionat o encara es sancionen amb exàmens especials (revàlides, de grau, 
finals, selectivitat, ingrés,...) i les oportunes acreditacions (llicenciat, agregat, 
catedràtic, graduat, batxiller,...). 

Sembla, doncs, força lògic que les transicions hagin guanyat espai dins dels estudis i 
investigacions educatives i vagin a més. 

Des de fa temps l’estudi de les transicions ha tractat d’explicar-ne les implicacions i els 
fets determinats. Més tard s’ha passat a l’estudi de les dinàmiques de les transicions, 
així com els punts de contacte entre les diferents transicions i les seves implicacions 
psicològiques i socials. 

Dins del marc teòric cal destacar el model de transició de Schlossberg (1989) o el 
tractament de l’estrès per Lazarus i Folkman (1986) o també el model d’expectatives 
d’autoeficiència de Bandura (1990), models referents als factors personals implicats en 
la transició. 

Més centrats en les transicions educatives, cal destacar el treball de Gimeno (1996), 
que parteix del model de Bronfenbrenner (1987), basat en l’Ecologia, i hi aporta els 
conceptes de transició regressiva o progressiva en funció dels condicionaments 
contextuals.  

Bronfenbrenner (1987) diu que una transició ecològica es produeix quan la posició 
d’una persona en l’ambient ecològic es modifica com a conseqüència d’un canvi de rol, 
d’entorn o d’ambdós alhora. Les transicions per als individus tenen el seu origen en el 
procés mateix del desenvolupament biològic que dóna lloc a canvis psicològics i 
socials. Representen exemples del procés d’acomodació mútua entre l’organisme i el 
medi. El desenvolupament humà pot, fins i tot, comprendre’s com una conseqüència 
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de les transicions per les quals discorre la vida. Són, doncs, tant conseqüència com 
motius instigadors dels processos de creixement humà.  

Segons Garcia (2009), els processos de transició dels joves després de l’escola 
obligatòria han experimentat importants transformacions en els últims decennis. D’una 
banda, la transició tendeix a prolongar-se, com a conseqüència de l’expansió 
educativa, que porta a més del 60% d’una promoció cap als estudis secundaris 
superiors i universitaris (percentatge que segons objectius de la Declaració de Lisboa 
hauria de ser del 85%), dels canvis en les pautes d’emancipació juvenil, i en les 
dificultats d’accés a l’habitatge i d’estabilitat laboral. D’altra banda, aquests processos 
de transició adquireixen una nova centralitat en l’actual context del capitalisme 
informacional (Casal, 2003: 193) en esdevenir més heterogenis, complexos i 
desiguals. Diversitat i desigualtat en relació amb els itineraris formatius, és a dir, 
desigualtat d’accés i de resultats en la construcció d’itineraris escolars, més enllà de 
l’escola obligatòria; però també en relació amb la combinació d’itineraris escolars i 
d’educació no formal i informal, la presència dels quals augmenta especialment entre 
els joves més formats. Aquest dualisme en allò formatiu es relaciona també amb el 
dualisme social, atès que a mig i llarg termini els itineraris escolars més pobres, 
d’insuficiència o pobresa formativa es troben associats a noves formes de precarietat i 
de vulnerabilitat laboral. 

 

2.3.1.  El concepte de transició 

 

L’estudi de les transicions es pot fer des de quatre perspectives científiques 
diferenciades: l’ecològica, l’antropològica, la psicològica i la pedagògica.  

Segons Alcalde (2008), des de la perspectiva de la teoria ecològica, fem referència als 
aspectes d’organisme viu – en creixement en el temps –, de múltiples variables 
interrelacionant-se i de resposta entre l’organisme intern i el seu medi extern, que el 
sistema educatiu fa palesa. Aquesta teoria prové de l’Ecologia i s’ha aplicat sobretot al 
llarg dels anys vuitanta en l’àmbit dels recursos humans: educació, sanitat, serveis 
socials, la família, l’empresa,... També és coneguda com a comunicació sistèmica, i 
entre els científics més coneguts trobem: Ludwing von Bartaulaffi, Weis, Morin i 
Maurana, Varela i sobretot Bonfenbrenner, Resnai i Main. Brofenbrenner parlarà de 
l’escola organitzada com un organisme viu, com una realitat que funciona com un tot, 
que manté a la vegada unes complexes relacions internes i externes, en definitiva com 
l’organisme d’un ésser viu. El mateix autor, Bonfenbrenner (1990) tot concretant en la 
transició ens la definirà com els canvis que afecten les persones quan ingressen en un 
àmbit nou, socialment i culturalment organitzat, quan a les activitats, relacions i rol dels 
seus membres.  

Entre d’altres conceptes corresponents a l’àmbit ecològic tenim: sistema, 
mesosistema, microsistema, macrosistema, medi ecològic i nínxol ecològic. També els 
binomis conceptuals tals com el grau d’obertura i de tancament del sistema i els 
conceptes de totalitat, organització i complexitat. 
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La transició també pot ser abordada des de la perspectiva antropològica, així Van 
Gennep (1960) ens defineix la transició com un ritu de pas: aquells moments al llarg de 
la vida que comporten canvis a la vida personal, en les relacions socials i en la identitat 
personal. Earwaker (1992) ens remarcarà els efectes de la transició: Té una durada 
temporal, comporta un canvi d’ambient i una ruptura personal, genera moments crítics, 
es travessaran reptes que deixaran empremtes i sobretot és ambivalent, ja que 
traumatitzarà i anunciarà canvis alliberadors. 

Aplicada al procés d’escolarització, la transició delimita els moments de la vida dels 
estudiants en els quals té lloc el pas d’un estadi a un altre, l’obertura a un nou món, 
canvis d’ambients educatius, un procés en el qual és necessari realitzar un cert 
ajustament (Derricott, 1985). 

Des de la perspectiva psicològica, la transició és analitzada com un fet individual, així 
Youngman (1986) tot parlant de la transició de la primària a la secundària, però també 
aplicable al batxillerat, assenyala els següents factors de canvi: de centre, de relacions 
socials, de les expectatives familiars, del grau de dificultat dels aprenentatges, així 
com una major proximitat al destí de l’estudiant i més independència personal. 

Pel que fa a un altre tret característic del batxillerat, la diversificació curricular, cal tenir 
present l’aportació del psicòleg nord-americà Gardner (1990) que encunyarà el 
concepte d’intel·ligències múltiples, així ens tipificarà l’existència de diferents tipus 
d’intel·ligències i de la necessitat que el sistema educatiu les incorpori, tals com: 
l’espacial-visual, la lingüística, la lògico-matemàtica, la musical, la personal, la 
classificatòria i la moral. Aquesta teoria ha estat portada a la pràctica pel grup Zero 
d’investigació dins del sistema escolar nord-americà (el Projecte Zero és un projecte 
educatiu creat l’any 1967 que pertany a la Universitat de Harvard integrat per Howard 
Gardner, Nelson Goodman, David Perkins i un grup d’investigadors de temes 
educatius de l’Escola d’Educació de Harvard, a Cambridge, Masachusets, Estats 
Units). 

Finalment des de la perspectiva pedagògica, cal entendre la transició des de la 
perspectiva d’un fet social immers dins dels aprenentatges del sistema educatiu. 
Segons el pedagog Gimeno (1996), tota transició ha de ser feta amb graduació, 
continuïtat i coherència. 

Una altra aportació de l’autor és el fet d’assenyalar-nos la importància del que ell 
defineix com capitals extracurriculars, present en les famílies i l’alumnat, i que divideix 
en intel·lectuals, socials i econòmics. 

Ens adverteix també Gimeno (1996) que la transició implica sempre una certa ruptura 
en l’experiència personal, però, l’aprenentatge derivat de la resolució d’aquest procés 
contribueix també a incrementar-ne l’autonomia. L’autor ens mostra que la transició és 
la causa i conseqüència d’ella mateixa en tant que procés, i ens parla de transicions 
progressives, que corresponen a la definició anterior, i també de transicions 
regressives en què la persona o grup són incapaços de resoldre les necessitats de la 
transició. 

En aquesta línia, Figuera (1996) considera que les transicions vitals no tenen un punt 
final, sinó que suposen processos d’avaluació i assimilació continus, interrelacionats 
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entre sí. És a dir, una transició serà significativa quan la persona la integra en la seva 
experiència d’aprenentatge i orientarà la seva conducta futura. 

En un nivell més d’aportació al sistema, Gemmell, Cheng i Ziegler arriben a formular 
un programa per a una bona transició, consistent a aconseguir la implicació de les 
famílies, la connexió entre els/les professors/es, la familiarització dels alumnes amb el 
nou nivell i centre, la planificació d’unitats específiques per a la transició i intercanvi 
d’informació escrita. 

Per tot això, entenem la transició com un procés individual i col·lectiu, lligat al ritu de 
pas establert per una societat determinada, de clares implicacions psicològiques i 
socials, que dins del sistema educatiu és de capital importància perquè ens fa palesa 
les progressions i recessions, així com les desconnexions del sistema. 

Segons Figuera (2007), la transició és, sens dubte, un fenomen complex que respon a 
factors personals i contextuals, la interacció dels quals permet explicar perquè les 
persones aborden, amb més o menys efectivitat, els reptes vitals. 

Llavors distingirem entre els factors personals i els factors contextuals (Taula 2.2) 

 
Factors personals Factors contextuals 
- La motivació 
- Expectatives d’assoliment 

(percepció del  control de la situació) 
- Recursos personals d’afrontament: 

o Autoestima 
o Autocontrol 

- Implicació en l’assoliment de fites. 

- Suport social 
- Continuïtat dels entorns 
- Coherència dels contextos 

 

Taula 2.2. Factors personals i factors contextuals. Figuera (2007) 
 
 
Finalment pensant des d’una perspectiva psicopedagògica, (Hobfoll, 1989, 
Scholossberg, 1989) caldria identificar els factors afavoridors de la transició i els 
desfavoridors. 

Esmentarem els afavoridors, tot entenent que els contraris seran desfavoridors: 

- La persona que rep suficients recursos personals per fer front a la transició. 
- Hi ha una coherència plausible entre les expectatives de la persona i el seu 

assoliment. 
- Hi ha experiències prèvies d’altres transicions. 
- Existeixen models de referència en el context. 
- No hi ha dificultats emocionals o conductuals que puguin dificultar el canvi. O 

un moment especialment crític. 
- La persona disposa de recursos emocionals i materials de suport en el seu 

context. 
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2.3.2.  Les transicions educatives 

 
Partirem dels estudis del grup de recerca TRALS (grup d’investigació sobre 
Transicions Acadèmiques i Laborals del Departament de Mètodes d’Investigació i 
Diagnòstic en Educació (MIDE) de la Universitat de Barcelona), que des de mitjans 
dels anys noranta ha investigat els processos de transició des de la primària a 
secundària, de la secundària obligatòria a la postobligatòria, i a la universitat. (Figuera i 
Torrado, 2000; Figuera, Dorio i Forner, 2003). 

Aquests autors plantegen la definició de transició dins el marc educatiu des de 
diverses perspectives. 

Des de la perspectiva de l’estudiant, les transicions educatives es conceptualitzen com 
un procés acumulatiu, caracteritzat per la interacció constant entre la persona i els 
entorns per on transita; un procés, la resolució del qual s’ha de vincular a les 
situacions personals, familiars, socials, institucionals, de les històries particulars, i que 
es desenvolupa de manera que l’entrada en el nou context formatiu ve precedida d’un 
llarg període preparatori i seguir per un període d’adaptació i ajustament al nou 
context. 

En aquesta definició de la transició educativa notem el seu caire acumulatiu, de 
manera que cal pensar en una suma de transicions dins de cada individu, on la 
mateixa acumulació condiciona les posteriors transicions. 

També cal veure-la com un procés individual, de la persona, i social, dels entorns. 
Aquests entorns poden ser familiars, socials i institucionals. 

El nou context formatiu exigeix un període preparatori i un altre d’adaptació. En aquest 
esquema només cal afegir el que comenta Gimeno (1996) que tota transició potser o 
bé progressiva o bé regressiva, segons els resultats obtinguts. 

 
 Gràfic 2.1. Model de transició (Figuera i Torrado, 2000). Font: Estudi 

de la transició del primer de batxillerat. (Alcalde, J., 2008, 10). 
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El Model de transició de Figuera i Torrado (Gràfic 2.1) parteix de la situació inicial on 
veiem el background acadèmic, entès com una sèrie de factors previs que incideixen 
sobre la construcció d’expectatives i motivació cap al nou entorn, on destaquem: la 
preparació acadèmica prèvia quant a resultats i habilitats; l’autopercepció de 
l’estudiant quant a la seva història acadèmica prèvia i les habilitats i actituds cap a la 
formació. 

Fins aquí ens hem referit als elements individuals, però cal considerar també els 
contextos en què participa l’individu: familiar, social i institucional. El context familiar i 
el social, aquest darrer entès com la relació entre iguals (les amistats) són els 
encarregats de donar suport afectiu i amortidors de l’estrès. Mentre que el context 
acadèmic, recordem que estem parlant d’una transició educativa, es centrarà en els 
agents educatius: professors i tutors... que mitjançant la seva activitat professional, 
donaran suport i estimularan les activitats d’aprenentatge. A partir d’aquests contextos 
es generen unes expectatives i un desig de portar-les a terme (motivació). 

Els factors mediadors regularan el procés de transició, en què seran fonamentals, tant 
el compromís amb la institució que farà que continuem el procés, com el compromís 
amb l’objectiu, marcat per les expectatives. El grau d’integració acadèmica, com el 
d’integració social en la institució formen ja part de la transició, que en els seus 
productes ens durà a una transició progressiva o regressiva. 

Segons Gimeno (1996), els tres tipus més característics de transició que tenen el 
sistema educatiu com a referent són els que es produeixen amb l’ingrés a un centre 
educatiu des de l’entorn familiar, els que tenen lloc dins del sistema escolar i els que 
constitueixen el pas des d’aquest al món adult i laboral.  

Gràcies al lloc que ocupa l’experiència escolar en la vida personal i social dels 
individus, a aquests tipus de canvis que tenen com a referent el sistema escolar 
s’afegeixen altres molts: canvis en les relacions socials, alteracions de cultures i llocs, 
etc. Són passos que impliquen al sistema escolar però sempre són governables des 
de la política educativa, en la pràctica pedagògica o des de l’atenció psicològica a 
l’alumne, perquè la vida escolar implica canvis no controlats des de l’escolarització. És 
a dir, mai podrem realitzar una pedagogia preventiva total de les conseqüències de les 
transicions, si no impliquem els diferents agents amb els quals es relacionen els 
centres educatius.  

L’entrada al món escolar s’enfoca més com un problema psicopedagògic 
d’adaptacions, amb l’interès d’evitar traumes i aconseguir el recolzament mutu entre 
l’ambient familiar i l’escolar. Les transicions internes dins del sistema tenen significats 
diferents i criden menys l’atenció perquè impliquen canvis menys dràstics i amb menys 
conseqüències pel fet de ser entre cultures normalment menys separades. No obstant 
això, la sensibilitat psicopedagògica ha de detectar que entre l’ensenyament primari i 
el secundari hi ha implicats problemes psicològics, pedagògics, de jerarquització i 
selecció social d’important significat.  
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Els passos – transicions posibles – marcats amb claredat en la vida de l’estudiant 
escolaritzat en el nostre sistema educatiu són els següents (Figura 2.11): 

 

 
 

Figura 2.11. Transicions en el sistema educatiu Font: La transición a la 
educación secundaria. (Gimeno, 1996, 29) 

 
- Familia – primer cicle de l’educació infantil. 
- Primer cicle a segon cicle d’educació infantil. 
- Educació infantil – primària. 
- Familia – educació primària (quan no ha estat escolaritzat a educació infantil). 
- Primària – secundària obligatòria. 
- Secundària obligatòria – món extern. 
- Secundària obligatòria – formació professional de grau mitjà. 
- Formació professional de grau mitjà – batxillerat.  
- Secundària obligatòria – programes de formació inicial (PFI, PQPI). 
- Formació professional – món extern. 
- Formació professional – universitat. 
- Secundària obligatòria – batxillerat. 
- Batxillerat – formació professional de grau superior. 
- Batxillerat – universitat. 
- Batxillerat – vida externa. 
- Universitat – vida externa. 

 
Els moments de pas més significatius són els de l’entrada al sistema escolar des de la 
família i el retorn a la vida extraescolar amb la inserció al món adult i al món laboral.  

 
 
La transició entre etapes, un concepte emergent 

Darrerament, el concepte transició ha aparegut amb una certa constància en la 
literatura pedagògica per referir-se als canvis d’etapa o estat que cal afrontar dins del 
sistema educatiu des de la infantesa fins a l’edat adulta. Aquests canvis – d’institució, 
de normes, de currículum, d’adults de referència, de companys, etc. – signifiquen 
importants reptes per a tots els infants i joves en el seu itinerari vital. No és fàcil deixar 
la llar per iniciar l’escolarització en una escola bressol; però també resulta un repte 
adaptar-se a la nova escola de primària, canviar de centre als 12 anys per ingressar a 
l’institut o adaptar-se a les exigències del món universitari, per citar tan sols algunes de 
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les grans transicions que afronta un estudiant. En totes aquestes transicions, inclosa la 
que es fa del sistema educatiu al món laboral, l’estil de vida queda afectat, amb el 
corresponent impacte en l’estatus dins del grup de referència i els processos 
d’adaptació (Gairín, 2004). 

Sens dubte, les transicions poden tenir un impacte positiu sobre els individus en tant 
que anticipen les dificultats que planteja una societat en continu canvi com la nostra, i 
fan ben present la necessitat d’aprendre durant tota la vida2. No descobrim res 
afirmant que els canvis, quan s’assumeixen i s’integren, esdevenen oportunitats 
d’enrequiment personal, així com també des de la perspectiva de l’aprenentatge 
d’estratègies davant els reptes de la complexitat i la incertesa que ha d’afrontar el 
nostre món (Morin, 2001). Alhora, les transicions d’etapa signifiquen una dificultat 
afegida – i un risc de regressió – en el camí que cada individu fa per superar els 
esglaons que el sistema defineix com l’itinerari fonamental per assolir la condició 
d’adult3. És, justament, gràcies a la importància que tenen les transicions dins d’un 
procés educatiu de qualitat dels nostres infants i joves que la pedagogia ha començat 
a preguntar-se sobre quina coordinació entre institucions i quina orientació per a les 
persones són necessàries en aquests moments, per definició, més inestables i 
incerts4. 

Des d’una perspectiva acadèmicament i socialment preventiva, la preocupació per les 
transicions hauria de ser igual o més gran que l’interès pels resultats al final de cada 
etapa. Les transicions, malgrat que no sempre ho pretenguin, són un poderós sistema 
de selecció o de filtre i de vegades poden esdevenir poderosos mecanismes de 
marginació, com pot ser el cas de les males transicions dins del sistema de 
l’ensenyament obligatori. Per això és tan important preguntar-se què passa amb 
aquells individus que no fan bé les transicions. Un què passa difícil d’esbrinar, però 
que ateny directament el problema de l’exclusió en les societats desenvolupades, 
teòricament organitzades des de la democràcia i la defensa dels drets humans.  

 

2.3.3.    La transició a l’ensenyament postobligatori 

Havent comentant el marc general de les transicions educatives, passem ara a 
constatar els trets propis de la transició de l’ensenyament obligatori al postobligatori, 
en aquest cas del batxillerat. En aquest apartat diferenciarem entre la definició 
d’aquesta transició i els processos clau que comporta. 

 

                                                 
2 L’informe Delors (1996) de la UNESCO és una referència obligada en aquesta qüestió, així 
com en d’altres que aborda aquest article referides als compromisos de l’educació amb la 
democràcia i el desenvolupament d’una societat més justa. 
3 Un concepte que avui està més vinculat a «ser persona autònoma i responsable» que no pas 
a una edat determinada. 
4 Es pot comprovar en les actes del Congreso Interuniversitario de Organización de 
Instituciones Educativas celebrat a Sevilla, en el mes de novembre de 2004. 
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Definició 

Partirem de Figuera (2006) i concretarem els elements pertinents pel que fa al 
batxillerat. 

Un procés que s’inicia en el decurs de l’ESO, allí on l’adolescent cristal·litza actituds i 
comportaments cap a la formació i el treball, configura un marc de valors i elabora 
expectatives sobre les seves possibilitats de futur. Aquest procés es concreta en una 
opció acadèmico-professional i finalitza amb la integració en un nou context. 

També l’entenem com un procés acumulatiu caracteritzat per la interacció constant 
entre l’adolescent i/o jove i els diferents contextos per on transita: la resolució del qual 
respon a una interacció complexa de factors personals, socials i contextuals. Cal 
recordar que aquesta transició individual afectarà també la família i els professionals 
educatius. 

Cal tenir en compte que els elements que faran que la transició sigui un fet complex 
(Figuera, 2006), són: 

1. Els reptes que representa per a l’estudiant. 
El final de l’etapa d’ensenyament obligatori situa l’estudiant davant de decisions 
i reptes diferents dels de les anteriors transicions educatives: continuïtat en 
l’ensenyament, tria d’opcions, objectius a llarg termini. Decisions i reptes que 
tindran importància en el seu futur. 

 
2. El moment evolutiu: l’adolescència. 

L’adolescència serà un moment de creixement personal prou intens perquè 
puguem parlar de fragilitat de la persona. L’adolescència pressuposa una 
inestabilitat emocional notòria de l’individu. Un grup d’adolescents pot suposar 
per al professorat un alt grau de variabilitat quant al seu desenvolupament i 
moment psicològic personal, cognitiu, emocional i de maduresa pels reptes de 
futur que s’hi plantegin. 

 
3. La diversitat de trajectòries de sortida i d’arribada. 

En el sentit de diversitat de moments de partida, evolucions i punts d’arribada 
que s’hi poden donar. On les variables segons el context social, el context 
geogràfic i el de gènere poden ser pertinents. 

 
4. El risc d’irreversibilitat en les trajectòries. 

La decisió d’emprendre un determinat camí tindrà conseqüències en el futur. 
Tot i que dins de l’organigrama del sistema educatiu hi hagi ponts i dreceres 
que permetin refer decisions, la majoria de joves que abandonen el marc del 
sistema educatiu, reprenen la formació en comptades ocasions. 

 
5. L’encreuament de cultures. 

En aquesta transició hi ha encreuament de cultures i subcultures formatives i 
laborals que tradicionalment no han mantingut relacions, és a dir, han anat en 
paral·lel però sense interactuar entre elles. Avui en dia encara no disposem de 



89 
 

nexes comuns per a la planificació educativa i per atendre les transicions dels 
estudiants en els diferents moments de sortida del sistema educatiu. 

 
6. L’impacte personal i social. 

Una decisió mal feta portarà problemes a l’individu que la prengui, al seu entorn 
familiar i també tindrà un cost social (atur i/o malversació de recursos). 

 

Processos clau 

Un cop definida aquesta transició educativa, passem a descriure’n els processos clau: 
els processos d’elecció i el d’integració. 

Processos d’elecció 

Segons Rodríguez (2003), l’elaboració d’un projecte acadèmico-professional comporta 
una reflexió triple: 
 

a) Sobre la situació present. 
b) Sobre el futur que es desitja. 
c) Sobre els mitjans per aconseguir-ho. 

 

L’adolescent al final de l’ESO haurà de decidir dues coses: la persistència o continuïtat 
en el sistema educatiu (invertir en formació) i l’opció professional (elecció d’una àrea 
professional). 

a) Decidir sobre la inversió en formació. 

La primera decisió de l’adolescent serà de continuar o no dins del sistema 
educatiu o fer una transició al món del treball (inversió 0). Les dades tant del 
sistema educatiu espanyol, com el català ens mostren que un terç abandona, i 
dels que continuen una part important es decanta pel batxillerat. 

 Per comprendre la decisió que l’adolescent adoptarà cal tenir present: 

- La trajectòria prèvia (continuada, amb retard acadèmic, 
d’excel·lència,...) 

- La valoració que l’estudiant en fa (vivència del fracàs o de l’èxit,...). 
- Les expectatives cap al seu futur. 
- El valor atribuït a la formació en els contextos socials de l’adolescent. 

 
Atès el caràcter acumulatiu de les transicions, també hi incidiran les transicions 
anteriors: primària – secundària. 
 

b) L’elecció d’una àrea ocupacional. 

Aquesta serà l’altra decisió que cal adoptar: tan important per als adolescents 
que accedeixen directament al món laboral, com també per als que escullin un 



90 
 

batxillerat, ja que hauran de triar-ne una modalitat, que ja els encara cap a una 
àrea ocupacional que respondrà a una  colla de factors personals i contextuals 
en interacció, tals com: 

- Factors personals: la percepció personal de les competències i 
interessos. 

- Factors contextuals: el valor jeràrquic de les professions, segons el 
procés de socialització, el desenvolupament d’interessos professionals 
o també la influència del model segons el gènere. 

 

El procés d’integració com a fase final de la transició 

La transició als estudis postobligatoris demana un procés de decisió, però també un 
procés d’integració en un nou àmbit educatiu. Tal com indica Gimeno (1996) aniran 
acompanyats de canvis reals. Les experiències inicials tindran molta importància 
perquè incidiran de ple en les expectatives, ja que mostraran el seu grau d’adequació i 
a més establiran un marc de referència nou (Cooper i altres, 2002). 

Així poden identificar els canvis: 

- Canvi en el clima acadèmic, canvis en el professorat, en el grup d’iguals, pel 
que fa als criteris d’avaluació i de nivells d’exigència del currículum, també 
quant a la metodologia de treball... I, en canvi, si la persona passa a la vida 
laboral, aleshores el consumidor esdevé productor, amb una acceleració pel 
que fa al seu grau d’autonomia i de maduració. 

- L’accés a un nou estatus, caracteritzat per un reconeixement de major 
independència i de responsabilitat envers els seus actes i les seves decisions 
vitals en els àmbits acadèmic, personal i social. I relacionat amb això haurà de 
fer una millor gestió del seu temps i dels recursos. 

- Generació d’un nou marc de relacions socials, molt important tant pel que fa a 
la importància de l’opinió dels iguals com del seu reconeixement i acceptació. 
Aleshores parlarem del suport social que en pot obtenir. 

- L’autopercepció i les expectatives d’autoeficiència passaran a tenir altres 
referents tals com: 
 

- El nivell acadèmic de competències del nou grup. 
- El nou marc d’interessos i valors. 
- Els trets del nou context: nivells d’exigència, cultura pedagògica, 

actitud envers el coneixement, creences sobre els alumnes o 
criteris d’avaluació,... 

 
Concretament pel que fa a la cultura del batxillerat, entès com a marc en què l’alumnat 
objecte del nostre estudi s’haurà d’integrar, cal assenyalar un seguit de trets que la 
singularitzen enfront d’altres cultures educatives. 
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Canvis en el context del batxillerat. 

Com diu Alcalde (2008) en l’Estudi de la transició del primer de batxillerat, els 
principals canvis en el context del batxillerat són: 

1. L’increment notable de la pressió acadèmica. 
Estudis més complicats, un ritme més accelerat que no sempre està pendent 
de les dificultats d’aprenentatge de l’alumnat. 

2. L’avaluació molt centrada en els exàmens, ara més freqüents i més complicats. 
Aquests exàmens solen encabir més matèria, malgrat que siguin més 
freqüents.  

3. El fet d’haver reduït els cursos de batxillerat amb la LOGSE de tres a dos anys 
encara ha augmentat més aquesta pressió. De fet la reivindicació del tercer 
curs de batxillerat és molt present en el professorat de batxillerat. 

4. Increment de la competitivitat. Ara ens trobem davant d’un grup més homogeni 
quant al nivell acadèmic que als grups classe de l’ESO. 

5. El pas de l’ESO al batxillerat és notable si atenem a les demandes del 
professorat pel que fa a l’autonomia de l’alumnat, al seu autocontrol en el 
treball, la capacitat d’atenció a les explicacions i a la introducció d’espais de 
decisió. 

6. La necessitat de confirmar la identitat professional, és a dir, que s’ha pres 
l’opció correcta, tant pel que fa a la decisió d’haver fet batxillerat, com a la 
modalitat que se n’ha triat. 

7. L’aparició de nous reptes curriculars com el treball de recerca de segon de 
batxillerat i les proves d’accés a la universitat (la selectivitat). Cadascun 
d’aquests elements obren noves fonts de pressió. El treball de recerca quant al 
repte metodològic i de planificació que suposa, i les proves de selectivitat 
perquè seran les primeres proves objectives que els sistema estableix per 
mesurar resultats fora dels centres i amb repercussions importants quant al 
futur. Segons les expectatives d’alguns alumnes la universitat i la selectivitat 
pot ser una causa de pressió dins del mateix batxillerat (la nota de tall dels 
diferents estudis universitaris). 

8. La descoordinació existent entre les demandes acadèmiques de la universitat i 
les queixes del professorat de batxillerat en relació al baix nivell amb què 
arriben els alumnes de l’ESO. 

9. Les activitats del temps lliure que durant les etapes anteriors de primària i 
secundària han estat compaginades sense problemes. Esport, música, dansa, 
idiomes, dibuix, esplai... han format part del currículum extraescolar de 
l’alumnat, que a l’escola no s’acabava de treballar i que les famílies conscients 
de la demanda social han resolt amb els seus recursos econòmics i temporals. 
Ara davant les exigències de temps del batxillerat, caldrà comprimir-los o 
renunciar-hi. 

10. I finalment, la cultura del no esforç, el no sacrifici, de la comoditat, de l’èxit fàcil 
sense esforç, de la ignorància envers la ciència o dels estudis de lletres. 
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2.3.4.   La problemàtica de les discontinuïtats  

En els moments de canvi, els estudiants s’enfronten a les alteracions de cultura 
pedagògica, que no és altra cosa que els objectius, continguts i procediments de 
l’ensenyament que reomplen l’activitat escolar i tot allò que suposa, en tenir que 
afrontar-ho des de peculiars situacions personals, familiars i socials.  

Les transicions tenen transcendència en la mesura en què suposin continuïtats o 
discontinuïtats en l’experiència dels alumnes. Això fa que puguin ser analitzades com a 
condicions objectives del sistema existent, com a vivència particular de cada subjecte 
o com a situacions amb especial significat per a diferents tipus de subjectes. El 
panorama que plantegen les transicions és tan complex com la realitat mateixa del 
sistema educatiu (Gimeno, 1996).  

En tant que les transicions curriculars al·ludeixen a fenòmens freqüents de diferent 
amplitud i significació en l’escolarització, resulta difícil formalitzar-les de manera 
senzilla i especificar-les en variables molt concretes o en aspectes clarament delimitats 
i observables. La transició curricular marca el moment i els processos que es 
desencadenen quan es trenca la continuïtat en el sistema educatiu o en l’experiència 
dels estudiants en un canvi de centre, de nivell, de curs, de professors, de currículum o 
d’estil pedagògic. 

La continuïtat la podem plantejar com: 

a) Una qualitat precisa de l’organització del currículum que assegura als alumnes 
una construcció ordenada de l’aprenentatge, de forma que els antics elements 
s’enllacen amb els següents en una seqüència graduada (Goodlad, 1992). 
Continuïtat fa referència a la concatenació d’elements d’un currículum per tal 
que l’aprenentatge es vagi construint progressivament sense llacunes en el 
significat. Estem parlant, senzillament, de l’ordre del procés d’ensenyament-
aprenentatge.  

b) La continuïtat té també un significat més complex, quan la referim a la 
congruència-continuïtat d’ambients, d’exigències, de normes i d’estímuls.  

c) La coherència de tot l’ensenyament i de tota l’acció educativa que persegueix 
unes mateixes fites al llarg de períodes llargs de l’escolaritat i fins i tot de tota la 
vida acadèmica de l’alumne (Dean, 1985). La importància dels moments de 
transició està en el fet que es trunqui la coherència i la graduabilitat desitjables 
en l’ensenyament, amb els efectes negatius que tot això pot significar pel 
projecte educatiu, per les experiències personals i per la possibilitat mateixa de 
romandre en el sistema escolar. 

No s’utilitza el concepte de continuïtat per àmbits de significació diferents sinó també 
amb una perspectiva temporal variable: de tota l’escolaritat, aplicable a tot el 
currículum d’una etapa o a períodes més determinats, a una àrea o matèria, o bé a 
components més específics com pot ser una sola unitat didàctica. En cada assignatura 
cal parlar de continuïtat en tant existeixi una seqüència espiral o lineal que possibiliti el 
progrés ordenat i coherent. 
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La continuïtat i la inversa, la discontinuïtat, fan referència a dos eixos entorn als quals 
s’articula el currículum, que té a veure amb les dimensions sincrònica i diacrònica de 
l’activitat i del temps escolar. De la conjunció entre ambdues se’n deriva la coherència i 
lligam general de l’ensenyament i de l’educació com una condició desitjable.  

a) La continuïtat horitzontal o transversal es refereix a la coherència entre 
professors i entre àrees o assignatures que els alumnes cursen simultàniament 
en un moment determinat, en un curs. Aquesta és la dimensió sincrònica de la 
continuïtat, desitjable d’aconseguir donada la parcel·lació del currículum en 
àrees diferenciades. La integració de l’aprenentatge no pot ser deixada a la 
responsabilitat del que aprèn, sinó que ha de ser facilitada per l’articulació de 
tot l’ensenyament que l’alumne rep en un moment donat. Aquesta dimensió 
horitzontal de la continuïtat porta a plantejar-se la coherència entre les accions 
educatives i estímuls de l’acció simultània sobre l’alumne que ha de treballar i 
aprendre des de diferents parcel·les del currículum. Amb la continuïtat 
horitzontal al·ludim a la necessitat de coordinació de línies metodològiques, a 
l’establiment de components interdisciplinars possibles entre matèries, a la 
recerca d’objectius comuns entre professors i àrees, a l’exercici constant de 
determinades habilitats o capacitats transversals a diferents àrees perquè són 
pròpies de l’educació general, a la conveniència d’un treball escolar amb 
exigències semblants al llarg d’un cicle temporal, o a la coordinació de 
l’avaluació (Gimeno, 1996). 

b) Per altra banda, està la dimensió temporal, diacrònica, de la continuïtat que es 
refereix a la connexió que ha d’existir entre objectius, continguts i exigències 
que es van plantejant a l’alumne a mesura que discorre el temps de 
l’escolaritat. Una continuïtat que afecta tant a cada àrea o assignatura, a 
mesura que es va abordant en moments successius, com a tot el currículum. 
És la continuïtat curricular vertical que s’ha d’aconseguir entre les experiències 
de tot tipus ofertes als alumnes, passades, presents i futures (Derricott, 1985; 
Richard, 1982). La continuïtat vertical s’aconsegueix amb la combinació de dos 
principis desitjables: per una banda, la conveniència d’alguna seqüència entre 
els continguts que s’imparteixen i, per altra, la preocupació per la progressió 
graduada de l’experiència i exigències de l’aprenentatge (Youngman, 1986). 
Ser sensibles davant dels problemes que plantegen les transicions, preparar-
les i adoptar mesures a desenvolupar en el moment en què tenen lloc, no 
significa tant una preocupació per l’adaptació al nou estadi, com per fer que el 
pas sigui gradual si és necessari i que suposi un procés continuat (Hargreaves, 
1990). La continuïtat ha d’estar prevista en totes les fases del 
desenvolupament curricular, des del currículum planificat fins a l’experiència 
real d’ensenyament-aprenentatge, és a dir, en el currículum en l’acció (Gimeno, 
1988). 
 
La continuïtat vertical té quatre manifestacions i admet altres tantes accepcions 
bàsiques: 
 

1) La interdependència o connexió de temes i tòpics dins d’una mateixa 
matèria al llarg de períodes limitats o en cicles prolongats de temps. 
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2) La gradualitat en la profunditat amb la qual es tracten uns mateixos 
temes, per adequar la progressió a les possibilitats creixents de 
l’alumne, seguint una seqüència en espiral. 

3) Continuïtat en quant a les qualitats del coneixement ressaltades en una 
mateixa especialitat, àrea o grup d’assignatures en els diferents 
moments en què s’aborden.  

4) La continuïtat a través del temps (en una mateixa àrea o assignatura, i a 
través de totes elles en diversos cursos) de la consideració donada a 
determinats objectius generals de l’ensenyament que tenen a veure 
amb aspiracions, amb valors o amb habilitats fonamentals. 

Conjuntades aquestes quatre dimensions, ens donen la continuïtat vertical entre nivells 
d’ensenyament, cursos, cicles i unitats successives d’ensenyament-aprenentatge. Si 
és important la continuïtat entre l’ensenyament de diferents nivells per garantir les 
transicions dels alumnes, no és menor la importància d’aquesta qualitat dins de cada 
centre per desenvolupar un estil coherent (Benyon, 1981). 

L’estructura de les matèries facilita, quan és clara, la continuïtat per a tots aquells que 
poden endinsar-se en el seu aprenentatge. Les bretxes i desconnexions existeixen i es 
produeixen per la pervivència de tradicions cristal·litzades en cada camp 
d’especialització. 

L’estructura interna de cada disciplina té desigual projecció en la selecció i seqüència 
dels tòpics que la constitueixen. Quasi sempre és possible plantejar seqüències de 
continguts alternatives en una mateixa matèria, cosa que equival a reconèixer que no 
existeix una única possibilitat que sigui universal per poder-la seguir sense discussió.  

Els referents per a la seqüència a vegades venen donats pel contingut, altres pels 
interessos dels alumnes i en molts casos són fruit de tradicions heretades. En 
definitiva, s’ha de partir del fet que tot currículum és una selecció que, encara que es 
presenti com a convenient, no deixa d’estar feta conforme a criteris no sempre 
explícits. La incongruència parcial és inherent a la composició de les seves parts, a la 
seva història i a la plasmació en materials i llibres de text.  

Les possibilitats en cada una de les especialitats varia. No és el mateix plantejar la 
continuïtat en el cas de les matemàtiques o en les ciències que fer-ho en la llengua o 
en el coneixement social. En els casos on l’estructura interna té menor pes, la 
continuïtat s’haurà de buscar més decididament en la connexió de les experiència 
d’aprenentatge. I si existissin ruptures inevitables en alguna assignatura o àrea en 
quant a l’estructura a seguir, precisament seria la transició de nivells el moment menys 
adequat per plantejar la ruptura, tal com indiquen Stillman i Maychell (1984). 

La continuïtat vertical dels quatre aspectes assenyalats abans forma un fil trencadís a 
través de les etapes o cicles per l’alumne, per això convé reforçar-la amb els 
mecanismes de coordinació pedagògica interna en cada centre i entre els centres que 
freqüenta una mateixa població d’alumnes al llarg de l’escolarització. 

La continuïtat afecta, a més de les pràctiques de planificació del currículum, a la 
vertebració de l’exercici de la professionalitat fragmentada dels cossos docents, a les 
estructures organitzatives, als mecanismes de participació i, sobretot, és un problema 
de relacions humanes, de comunicació entre els ambients. 
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2.3.5.  Les fonts de discontinuïtat del currículum 

Derricott (1985) considera que existeixen tres plans complementaris en els quals 
descobrir la discontinuïtat i en els quals aquesta pot ser esmenada:  

a) el pla logístic: l’organització de l’ambient per a l’aprenentatge, determinat per 
l’organització del centre; 

b) el pla lògic o seqüència dels continguts a ensenyar; 
c) el pla psicològic: consideració de la millor seqüència de l’aprenentatge per a 

uns determinats alumnes. Són aspectes immediats després dels quals es 
considera que és necessari veure altres que actuen no de manera tan evident, 
que tenen una incidència en els primers essencial a l’hora d’entendre millor la 
realitat. 

 
Les discontinuïtats són inherents a un sistema educatiu complex que escolaritza els 
subjectes durant llargs períodes de les seves vides. La història del sistema educatiu, 
determinades condicions de la política educativa, la manera de classificar el 
coneixement, les divisions de la professionalitat docent que no és unitària, l’existència 
de nivells educatius amb tradicions pròpies, junt a les variacions inevitables en 
determinats aspectes de la cultura pedagògica (conjunt de supòsits, pràctiques i valors 
manifestats en l’acció), són elements que donen lloc a què en la pràctica es trenqui la 
continuïtat de l’educació. Són discontinuïtats normals que s’han d’anar aproximant 
amb discursos vertebradors i amb pràctiques conseqüents, dins de la inevitable 
varietat que necessàriament ha de reflectir una realitat com l’educativa que està tan 
impregnada de valors diversos i interpretats de formes diferents. 

Continuïtat curricular i condicions de l’organització escolar i de la política 
educativa. 

La continuïtat és el resultat de múltiples decisions que s’han de prendre en els 
moments i àmbits en els quals es dissenya i realitza el currículum. Per tant, és 
necessari considerar el marc de la política curricular i altres condicions de 
l’organització dels centres educatius com a factors importants a l’hora d’explicar 
possibles incoherències que es deriven del marc. 

La coherència potencial del currículum té a veure amb l’existència d’una estructura 
d’objectius i  continguts bàsics comuns per a tots els alumnes. Sense una proposta 
comú de  currículum, la continuïtat és bastant més difícil a través de tot el sistema. De 
fet, la preocupació per la continuïtat és molt evident allà on els centres han disposat 
d’amplis marges d’autonomia per dissenyar el currículum. 

L’estructura o proposta de currículum comú organitza l’ensenyament proposant 
quelcom que tots han d’assolir i aconseguir, estableix els referents per al control i per a 
l’homologació de titulacions, condicionant el desenvolupament del currículum en les 
seves línies bàsiques. Encara que, per molt comuns que siguin aquests mínims per a 
tots, la capacitat determinant no arriba a assegurar la coherència de les pràctiques. A 
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efectes d’igualar l’experiència de tots els alumnes, la proposta de currículum unificador 
– allò que anomenem disseny curricular base – no és determinant; en tot cas opera 
per a les pràctiques com un regulador que suggereix més que obliga; una espècie de 
trucada simbòlica unificadora per incitar pràctiques, però res més (Gimeno, 1988). 

Darrerament hem sentit dir que el currículum planificat per l’Administració educativa ha 
de ser flexible, en el sentit que és un punt de partida interpretable i adaptable. Des de 
la investigació educativa i des de l’observació que qualsevol pugui fer, sabem que tota 
la prescripció en aquest sentit és sempre orientativa, perquè és interpretable i 
inevitablement interpretada. A més existeixen raons per recolzar que ha de ser així, és 
a dir, que la flexibilitat en certa manera no és una condició concebuda, sinó natural al 
procés de desenvolupament del currículum.  

S’ha argumentat en reiterades ocasions que des de les orientacions o prescripcions 
oficials relatives al currículum no es canvia la realitat, perquè les idees directrius que 
puguin contenir són, en tot cas, propostes que han d’experimentar els professors 
(Stenhouse, 1984). El currículum es recrea en el procés mateix del seu 
desenvolupament (Gimeno, 1988) i les reintrepretacions, afecten als continguts, a les 
orientacions generals i a les qualitats estructurals, com és el cas de la coherència 
entre les parts. Per això, la continuïtat no només ha d’estar present en la planificació 
general del currículum que es realitza fora de les aules, sinó que s’ha de convertir en 
aspiració i resultat en totes les fases del desenvolupament dels dissenys fins a la seva 
realització a la pràctica. L’ordenació general unitària del sistema curricular ajuda a 
vertebrar, però no evitarà mai discontinuïtats en l’experiència dels estudiants 
provocades per les interpretacions i adaptacions de les que és objecte qualsevol 
proposta que tingui la coherència com a condició de partida. 

L’eficàcia en l’èxit de la continuïtat dependrà dels controls que es portin a terme per 
vigilar el compliment de les prescripcions, del grau d’uniformitat que hi hagi en els 
diferents centres i professors, encara que els controls no poden arribar mai al terreny 
de les accions a les aules.  

La continuïtat curricular en les transicions, més que en la planificació general del 
currículum, s’ha de buscar en les cultures que desenvolupen els centres i professors, 
amb els suports que siguin necessaris, perquè interessa, en definitiva, l’experiència 
dels estudiants. 

En assumir el valor positiu que té una estructura comú de currículum per a l’equitat i 
per a la coherència entre centres i a través de tot el sistema, es reconeix la incidència 
que certs trets de la política curricular i de l’organització del treball dels centres i dels 
professors tenen sobre la continuïtat. 

Els sistemes que han tingut una regulació eficaç dels objectius i dels continguts, al 
marge d’altres conseqüències que aquests mecanismes tenen, han pogut garantir 
millor la continuïtat entre els nivells, teòricament. S’haurà assegurat més l’equivalència 
entre els centres i, d’alguna manera, s’ha pogut garantir un cert ordre en el pas entre 
centres i nivells. L’existència d’un currículum per a tot un sistema és un element 
fonamental per a la vertebració interna i per a què realment tots els alumnes disposin 
d’una autèntica escola comú (Galton i Moom, 1986). Quan s’ofereixen uns continguts 
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bàsics iguals per a tots els alumnes en un mateix tram d’escolaritat – el currículum 
comú, o l’eix bàsic o core –, es parteix d’un cert grau de consistència, tal com expressa 
Richard (1982): 

“Un currículum és consistent en la mesura en què tots els alumnes d’una 
determinada etapa, estiguin en la mateixa o en diferent classe, tenen accés a 
un conjunt d’elements curriculars similars. La consistència total significaria que 
als alumnes se’ls introdueix exactament en el mateix currículum” (pàg. 48). 

Mecanismes de control de la dispersió, com l’existència de materials curriculars 
estandaritzats (llibres de text, sobretot), i avaluacions externes per al control de 
resultats i per a la concessió d’acreditacions, reforcen l’eficàcia de les prescripcions o 
les supleixen allà on existeixen. 

Si des de la lluita contra la burocràcia o des dels moviments a favor de l’autonomia de 
centres i de professors es proclama la necessitat de la descentralització del currículum 
o la desregularització (Gimeno, 1994 i 1995), quan els centres difereixin en el 
currículum real que imparteixen, es veu amenaçada la igualtat d’oportunitats i la 
connexió entre els nivells educatius. Si els currículums dels centres de sortida 
difereixen entre sí, naturalment els problemes de la transició i la recerca de continuïtat 
serien més complicats d’assolir en els centres d’arribada, perquè a la diversitat de 
nivells de rendiment dels alumnes es sumaria la disparitat de continguts abordats.  

Uns esquemes de gestió i control centralitzats en un cert grau es suposa que 
condueixen a una major coherència, com a mínim en quant al punt de partida. 
Després, inexorablement, el projecte es diluirà i reinterpretarà en tants microambients 
aïllats com aules en les quals té lloc l’escenari de l’acció. Continuïtat i diversificació en 
les realitzacions concretes han de ser compatibles i ser garantides a través de 
diferents mecanismes. Per una part, el poder democràtic que vigila els interessos 
generals està legitimat per exercir controls que garanteixin els drets dels ciutadans. 
Per altra, la recerca d’una racionalitat i l’èxit d’alguns valors compartits reclamen la 
invenció d’una cultura organitzativa vertebradora, en els diferents plans del sistema, 
que reforça els principis que no es podrien garantir en cap cas a través de la 
intervenció burocràtica amb mandats en els centres. El fil conductor del component 
comú no es pot entendre com una determinació tancada, sinó com una proposta que 
admet i propicia diferències en la realització. Quan més es reclami l’autonomia i la 
diferenciació, més esforços d’integració són precisos en el pla proper a l’experiència 
d’aprenentatge dels alumnes. 

Al marge de tendències de política educativa, la dinàmica del sistema per mantenir 
una certa consistència que propiciï algun grau de continuïtat requereix assegurar, per 
les vies que sigui, una estructura de valors, de continguts i de pràctiques compartides, 
encara que mantenint les llibertats individuals dels professors i també dels alumnes. 

Les condicions estructurals que faciliten o dificulten la continuïtat del currículum, 
mencionarem les dimensions dicotòmiques imprescindibles de considerar: 

- la centralització – descentralització, 
- el  control fort versus els controls febles sobre el  currículum, 
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- l’autonomia individual dels professors front a la col·legiació (voluntària o 
forçada), 

- la consistència – inconsistència dels currículums. 
 
Els aspectes que faciliten la continuïtat són: la centralització, el control fort, l’autonomia 
individual i la consistència, i aquells que propicien la discontinuïtat són: la 
descentralització, els controls febles del currículum, la col·legiació i la inconsistència 
dels currículums. 

Independentment de les línies de política educativa, és evident que el 
desenvolupament d’una cultura vertebrada en cada centre escolar i entre diversos 
centres és el millor recurs per a la continuïtat curricular, front a una burocràcia ineficaç, 
o com a contrapès a una descentralització real. La diversificació a què arribi una 
política de descentralització que doni competències als centres, pot en hipòtesi 
caminar en direcció positiva per travar millor el projecte intern, fent més consistent el 
seu currículum. Encara que, si les cultures es diferencien, apareixerà un territori més 
complex per quan els estudiants hagin de transitar d’unes subcultures a unes altres en 
canviar de centres o de nivell. Tendència que s’ha de reequilibrar amb contramesures 
de coordinació, si es defensa la participació en lloc de diferenciació per a l’elecció per 
part del mercat pel principi d’igualtat d’oportunitats dels alumnes. 

A mesura que el currículum es desregularitzi (Gimeno, 1994), perdent unitat en el 
sistema, i s’apliqui el principi d’autonomia dels centres per elaborar-lo i desenvolupar-
lo en projectes diferenciats, es perd, inevitablement, consistència curricular horitzontal i 
es provoquen problemes de connexió a l’hora de canviar de centre o en passar d’un 
d’inferior a un de superior. La diversificació a primària multiplicaria les desconnexions 
en passar a secundària obligatòria, i la diversificació en aquesta etapa repercutiria en 
el batxillerat. Si avui existeix discontinuïtat curricular i el pas entre nivells és dur i 
traumàtic per certs alumnes, havent comptat amb una tradició de currículum nacional 
universalitzat per a tot el sistema, es pot suposar que, en tant que els centres vagin 
guanyant independència en una estructura curricular menys unificada, el problema de 
la transició curricular es pot fer més notori.  

La recerca de la continuïtat i l’instrument de la coordinació per aconseguir-la es pot 
convertir en un condicionament fort per a l’autonomia individual dels docents entesa en 
un sentit absolut, i així ha estat, en certs casos, apreciada pel professorat (Stillman i 
Maychell, 1984). Sotmetre’s o impulsar des de baix planificacions conjuntes pot 
provocar major coherència i també pèrdua de llibertat individual, de càtedra i 
pedagògica (Richard, 1982; Findlay, 1985). Aquesta autonomia no pot ser un dret 
sense limitacions, sinó que ha de ser governada per certes regles, i una d’elles és la 
de la coherència reclamada pels alumnes. Encara que no deixarà de ser un problema 
l’establiment d’un equilibri sempre inestable entre les llibertats individuals dels 
professors i les necessitats de col·legiació. Aquest conflicte es planteja en caràcter 
agut quan aquesta, en lloc de ser fruit de la racionalitat comunicativa, dialogant i 
oberta, és la imposició de majories mecàniques, de la voluntat d’un empresari o de 
directors no sotmesos a controls democràtics. 



99 
 

3. ELEMENTS METODOLÒGICS 
 

 
Introducció: Disseny de la recerca 

En aquest capítol exposarem els elements metodològics de l’estudi relacionats amb el 
disseny de la recerca, l’anàlisi del context, els instruments de recollida i la recollida i 
anàlisi de les dades. 
 
En quant a la metodologia d’aquest estudi, hem assumit que tant l’aprenentatge de 
l’alumnat com la realitat de la transició d’etapa és una experiència complexa, 
socialment compartida i susceptible de ser analitzada amb èmfasis diferents tant per 
mètodes quantitatius com qualitatius. Per aquest motiu, la nostra tesi utilitzarà una 
metodologia mixta, amb l’ús de dades quantitatives i qualitatives. 
 
Les dades s’han obtingut a partir de quatre qüestionaris que ens han permès analitzar 
el procés d’aprenentatge de la trigonometria abans i després de treballar el tema a 4t 
d’ESO i a 1r de Batxillerat de Ciències i Tecnologia, de dos centres, un de públic i un 
de concertat. Completen el corpus de dades principal, constituït pels quatre 
qüestionaris esmentats, entrevistes realitzades amb cadascun dels professors que han 
impartit les classes de trigonometria, per tal de conèixer les diferències entre les 
matemàtiques que imparteixen en els dos nivells i en particular l’enfocament de la 
trigonometria. 
 
El disseny de la investigació que a continuació presentem consta de quatre fases. Cal 
tenir en compte que les diverses activitats no són incompatibles i, per tant, en alguns 
casos és possible que els temps se superposin.  
 
Les opcions preses sobre el disseny metodològic tenen present els elements 
contextuals que Ferreres (1992) subratllà com importants: a) els objectius proposats, 
b) les característiques del context en el qual es realitza la investigació, c) les teories 
implícites de l’investigador sobre la validesa general de la tasca a realitzar, d) 
l’experiència personal de l’investigador, e) el marc teòric en el qual es pretén 
emmarcar la recerca, f) la vessant didàctica on està inscrita la investigació, g) els pocs 
antecedents i la poca bibliografia en general sobre l’objecte d’estudi. Per abordar 
aquesta recerca s’ha adoptat un enfocament qualitatiu i quantitatiu.  
 

3.1. Anàlisi del context 

La població que pretenem estudiar són alumnes de 4t de secundària i de 1r de 
batxillerat de centres públics i privats del nostre entorn.  
 
No podem entendre un centre educatiu prescindint del seu context, la comunitat on es 
troba ubicat, els problemes i les característiques socioculturals d’aquesta comunitat, i 
encara menys de les institucions de govern i personals que estan afavorint o 
enfrontant un determinat model educatiu. Aquesta anàlisi del context atorga sentit a les 
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accions i decisions que es van prenent. I això és així perquè les accions humanes 
estan parcialment determinades pel context i l’ambient en què succeeixen. A 
continuació, encetem aquesta avaluació del context amb una breu caracterització dels 
centres i de les zones on es troben inscrits. 
 
L’estudi s’ha portat a terme en dos centres de secundària i batxillerat, un de concertat i 
un de públic. En la taula 3.1 es recullen les principals característiques dels dos 
centres. 
 
Tipologia de centre Concertat, religiós Públic, laic 
Titularitat Germans de les Escoles 

Cristianes 
Departament 

d’Ensenyament 
Ubicació Districte Sarrià-Sant Gervasi 

(Barcelona) 
Premià de Mar 

Comarca Barcelonès Maresme 
 
 
Any de creació  

 
1889  

(l’any 2014 ha celebrat el 
125è aniversari) 

Es va crear el curs 2010-
2011 per fusió de dos 
centres, un d’ESO i 

Batxillerat de 30 anys 
d’antiguitat i un de FP de 

25 anys d’antiguitat. 

Estudis que imparteix Educació Infantil, Educació 
Primària, ESO i Batxillerat 

ESO, Batxillerat, CFGM, 
CFGS, CAS i PQPI. 

Número de línies 5 a Infantil i Primària, 4 a 
ESO i 5 a Batxillerat. 

6 a ESO, 4 a Batxillerat i 
diferents cicles formatius. 

Tipologia d’alumnat Classe mitjana i mitjana-alta Classe mitjana 
Grau de conflictivitat Molt baix Baix 
 
Número d’alumnes 

2.128 
(428 a Infantil, 833 a 

Primària, 529 a ESO i 338 a 
Batxillerat) 

1.100 alumnes 
(700 a ESO, 200 a 

Batxillerat i 200 a CF) 

 
Número de professors 

122 
(23 a Infantil, 47 a Primària i 

52 a ESO i Batxillerat) 

117 
(80 a ESO i Batxillerat i 37 

a CF). 
Alumnes de 4t ESO que 
formen part de la mostra 

118 (4 grups) 
Curs 2012-2013 

47 (2 grups) 
Curs 2012-2013 

Professors de 4t ESO 
que formen part de la 
mostra 

2 
(1 professor pels grups A, C i 
D i 1 professors pel grup B) 

2 
(1 professor pel grup C i 1 

professor pel grup E) 
Alumnes de 1r de 
batxillerat que formen 
part de la mostra 

 

44 (3 grups) 
Curs 2013-2014 

 

20 (2 grups) 
Curs 2013-2014 

Professors de 1r de 
Batxillerat que formen 
part de la mostra 

2 
(1 professor pels grups A i B i 

1 professor pel grup C) 

2 
(1 professor pel grup A i 1 

professor pel grup B) 
Taula 3.1. Principals característiques dels dos centres. 
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- Un col·legi del districte Sarrià-Sant Gervasi, a la zona alta de 

Barcelona; un centre religiós i concertat de prestigi entre la classe 
mitjana i mitjana-alta.  

En aquest centre hi accedeixen fills de les famílies del barri, però també d’altres 
zones de la ciutat o de fora de la ciutat. El rendiment acadèmic és alt. Els pares 
pertanyen a la classe social mitjana i mitjana-alta, amb professionals que 
requereixen estudis universitaris (advocats, economistes, metges, arquitectes, 
enginyers, etc.) i també empleats (banca, oficines, comerç) o petits comerciants.  
El nivell sociocultural i econòmic de les famílies és mitjà-alt. La major part de mares 
realitzen una activitat laboral remunerada i són poques les que es dediquen 
exclusivament a la casa i a la família. 
La relació de les famílies de l’alumnat amb el centre és bona. Les famílies valoren 
l’escola i solen col·laborar en la tasca docent en la mesura de les seves 
possibilitats. 
 
El districte de Sarrià-Sant Gervasi ocupa una superfície de 2.009,43 hectàrees 
dividides en tres grans zones: Sant Gervasi, Sarrià i Vallvidrera – Les Planes i, en 
sis barris: Vallvidrera – Tibidabo – Les Planes, Sarrià, Les Tres Torres, Sant 
Gervasi – La Bonanova, Sant Gervasi – Galvany i El Putxet i el Farró. 
El districte està  format per antics pobles com Sant Gervasi de Cassoles, agregat a 
Barcelona l’any 1897, Vallvidrera – Les Planes, annexat a Sarrià el 1890, i el 
municipi de Sarrià, que va passar a formar part de Barcelona l’any 1921. La suma 
d’aquestes diferents realitats històriques i territorials ha donat com a resultat una 
identitat especial, humana i urbanística, que es reflecteix en el seu entorn. 
Sarrià – Sant Gervasi es caracteritza perquè acull nombrosos i importants centres 
educatius, prestigiosos centres sanitaris, empreses de publicitat reconegudes i 
també un ampli ventall de comerç. És un districte residencial amb una bona qualitat 
de vida en el qual destaca la disponibilitat de parcs i zones verdes, i molt en 
particular el parc de Collserola, que ofereix als ciutadans la possibilitat de conèixer 
i gaudir d’un entorn natural per poder desenvolupar-hi tota mena d’activitats 
esportives i d’esbarjo. 
 
Sant Gervasi, zona en què s’ubica un dels centres educatius sobre el qual es 
centra aquest treball d’investigació, és un indret caracteritzat per l’elevat nombre 
d’escoles, pels nombrosos edificis singulars i perquè té una alta densitat urbana 
combinada amb amplis espais verds. Sant Gervasi concentra el aproximadament el 
70% de la població del districte. 
 
Segons les dades obtingudes a partir de l’”Anuari Estadístic de la Ciutat de 
Barcelona” (2010), facilitades per la pàgina web de l’Ajuntament, la població 
d’aquest districte consta de 145.550 habitants i la seva densitat de població és de 
7.243 habitants per quilòmetre quadrat. La distribució d’aquesta població varia 
molt depenent de la zona.  
 
Pel que fa a la seva procedència, el 62,6% correspon als nascuts a Barcelona 
ciutat, el 9,2% són nascuts a la resta de Catalunya, el 12,4% són nascuts a la 
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resta d’Espanya i el 15,8% són nascuts a l’estranger, sobretot a Europa. Per tant, 
ens trobem amb una proporció força elevada de població autòctona. 
 
El nivell d’estudis és elevat, considerant que un 22,2% tenen estudis primaris, un 
26,7% estudis secundaris i un 43,2% estudis superiors. 

 
El districte disposa d’una extensa xarxa de centres educatius en tots els nivells, 
que en la seva gran majoria són privats o concertats. 
 
El centre ha celebrat el 125è aniversari. Compta amb una llarga trajectòria i 
experiència formant a joves. Pertany a una institució sòlida molt arrelada a la ciutat 
i que ha educat milers i milers d’alumnes amb valors humans i cristians. Participa 
en diversos programes d’innovació pedagògica. Cal destacar que és un centre amb 
la certificació ISO 9001. 
 
Actualment, en aquest centre hi cursen estudis 2128 alumnes, dels quals 428 són 
alumnes d’infantil (amb una mitjana de 29 alumnes per classe), 833 alumnes de 
primària (amb una mitjana de 28 alumnes per classe), 529 alumnes de secundària 
(amb uns 33 alumnes per aula) i 338 alumnes de batxillerat (no és concertat i té 
uns 34 alumnes per classe). El col·legi disposa de 5 línies a infantil i primària, 4 
línies a secundària i 5 línies a batxillerat. En aquest centre hi treballen 122 docents: 
23 a Infantil, 47 a Primària i 52 a ESO i Batxillerat. El grau de conflictivitat en el 
centre és pràcticament nul. 
 
D’acord amb la descripció que acabem de presentar, podem dir que es tracta d’un 
centre religiós concertat que gaudeix d’un reconegut prestigi entre la classe 
mitjana-alta. El centre està molt ben estructurat i presenta uns organismes directius 
perfectament formats. L’alumnat en general és poc conflictiu i l’existència de 
problemes de diversitat és mínim. La majoria de pares i mares tenen estudis 
universitaris i solen treballar en professions lliberals, empleats o comerciants. 
 
Trets d’identitat i característiques del centre 
 
- El Col·legi té la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat 

de l’alumnat, és a dir, l’educació integral.  
- És una escola cristiana i la seva proposta religiosa és la pròpia de l’Església 

Catòlica, i tindrà sempre el caràcter d’un oferiment respectuós envers la llibertat 
de tot l’alumnat, el professorat i les famílies. 

- És una escola catalana, així doncs, l’assumpció de la realitat sociocultural de 
Catalunya i el compromís de servei al poble són, també, expressió concreta de 
la identitat cristiana i de la vocació evangelitzadora de l’escola. 

- És una escola oberta a tothom qui desitja l’educació que s’hi imparteix, defuig 
qualsevol discriminació i s’ofereix a la societat com una comunitat en la qual 
tothom és acceptat i tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat, i tots els qui hi 
participen se’n senten corresponsables. 
 

L’alumnat del centre no presenta especials problemes; hi ha alumnes amb 
necessitats educatives especials, però amb possibilitat de ser atesos. Els alumnes 
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són disciplinats, amb interès per aprendre i no solen faltar al col·legi, com a norma 
general; tenen bons hàbits d’higiene i de treball. 
 

Respecte al rendiment escolar, tot i que hi ha alguns alumnes amb dificultats en 
algunes àrees, en general tenen un bon rendiment, afavorit perquè des de casa se 
sol tenir interès per la formació acadèmica dels fills i se’ls inculca la importància 
d’aconseguir bons resultats. La major part de l’alumnat acaba cursant estudis 
universitaris. 
 

Els alumnes solen fer activitats extraescolars, la majoria aprofitant l’àmplia oferta 
que presenta el mateix col·legi, com pot ser l’anglès, la música o els esports, entre 
d’altres. En general, respecten i cuiden el material i el col·legi. L’edifici no presenta 
pintades, les zones verdes estan netes i ben cuidades, tot i que les classes costa 
més que tinguin aquesta cura per l’ordre i la neteja. Els desperfectes que pateix el 
centre i les seves dependències són deguts a un ús normal, i no sol ser producte 
del vandalisme dels alumnes. 
 

Pel que fa a mitjans pedagògics, el centre disposa de biblioteca, museus, aules 
d’informàtica, aules d’audiovisuals, laboratoris, aules de tecnologia, laboratori de 
Psicologia Aplicada pensat per a l’orientació personal, acadèmica i professional de 
l’alumnat i aula d’estudi personal. A més, totes les aules del centre estan 
equipades amb pissarres digitals. El  centre compta amb una USEE per atendre 
els alumnes amb més dificultats. 
 
Altres prestacions fan referència a l’oferta de servei de menjador, farmaciola, 
reprografia, assegurança escolar, venda de material escolar i adquisició de llibres, 
sala d’objectes perduts, cantina, autocars, pàrquing, poliesportiu, gimnàs, pistes 
per practicar esports, gronxadors, ascensor, aula de dibuix, sala d’actes, auditori, 
teatre, pàgina web, “La meva Escola” i “Agenda” com a instruments de 
comunicació família-col·legi, excursions i sortides culturals, “Juliol Diferent” 
(activitats i tallers durant el mes de juliol), “Setembre Diferent” (activitats i tallers 
durant els primers dies del mes de setembre, abans d’iniciar el curs escolar), 
Setmana Cultural, Sant Jordi, formació cristiana (misses, comunions, confirmació, 
etc.), campanyes de solidaritat, missa familiar, butlletí informatiu, guia de l’alumne, 
memòria escolar anual, convivències i residència universitària. 
 
La relació de les activitats extraescolars que el Col·legi ofereix a l’alumnat com  a 
formació complementària són: hora complementària a Infantil i Primària (taller de 
lecto-escriptura, taller de lectura eficaç, ensenyament assistit per ordinador, 
informàtica, anglès, educació en valors, etc), escola d’idiomes (alemany, francès i 
xinès) i Langcentre (anglès), educació musical, guitarra, escacs, ballet, activitats 
d’acció social “Finestra Oberta”, grups de reflexió, activitats del Club Esportiu 
(hoquei, handbol, bàsquet, futbol, gimnàstica rítmica, patinatge, judo), Escola 
d’Iniciació Esportiva, manualitats, representacions teatrals, estudi personal i 
natació. 
 
El centre treballa per assolir els següents objectius: 
 

1. Potenciar l’atenció a la diversitat de tot l’alumnat del centre satisfent de 
manera especial cada realitat personal preparant-lo per la vida. 
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2. Potenciar el plurilingüisme treballant la llengua catalana, castellana, anglesa i 
la segona llengua estrangera en les diverses etapes del centre, tot impartint 
les àrees en diferents idiomes. 

3. Potenciar l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) i les tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement (TAC) en totes les 
etapes del centre per al procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació 
de les diferents matèries del currículum d’acord amb l’estil pedagògic del 
nostre caràcter propi. 

4. Potenciar l’Acció Tutorial d’acord amb el Projecte Educatiu del nostre centre, 
programant i realitzant les tutories individuals i de grup per promoure la 
formació integral dels alumnes. Potenciar també la relació família-escola que 
coresponsabilitza d’una forma explícita els professors i els pares en 
l’educació dels nostres infants i joves.  

5. Promoure el valor de la justícia potenciant les capacitats i actituds de 
conèixer, interpretar i transformar les estructures injustes del nostre món 
d’acord amb el lema de La Salle Catalunya per a aquest curs: “És just i 
necessari”. Avançar cap a una escola sostenible. 

6. Impulsar l’excel·lència de la formació i els resultats educatius del nostre 
alumnat millorant els processos educatius, incidint en el gust per aprendre, 
en la capacitat d’autoaprenentatge i en treball cooperatiu, vivencial, pràctic i 
competencial. Adquirir una sòlida formació acadèmica i cultural i assolir un 
equilibri personal i social que garanteixi un alt grau d’autoconfiança.  

7. Millorar l’eficàcia i l’eficiència del sistema de gestió de la qualitat ISO 9001 i 
avançar en el camí cap al model de gestió d’excel·lència.  

 

- Un institut de Premià de Mar, un centre públic.  

Aquest centre pertany a la xarxa pública d’equipaments escolars del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És un centre de nova creació, 
resultat de la fusió de dos centres el curs 2011-2012, un d’ESO i Batxillerat, amb 
30 anys d’antiguitat i l’altre de Batxillerat i Formació Professional, amb 25 anys. 
Tots dos varen celebrar els seus aniversaris el curs 2010-2011, l’any que 
desapareixien. De la fusió en resulta un centre d’excepcionals dimensions i l’únic 
centre de secundària públic del municipi. Imparteix ESO, Batxillerat i Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i Superior, CAS i PQPI. Participa en diversos programes 
d’innovació pedagògica, dels quals cal destacar-ne l’adscripció a un Pla de Qualitat 
i Millora (PQiM). El centre s’organitza a l’entorn de dos edificis, un per a l’ESO i 
l’altre per a Batxillerat, Cicles Formatius, CAS i PQPI.  
 
Aquest institut és l’únic centre públic d’ensenyaments secundaris de la Generalitat 
de Catalunya al municipi de Premià de Mar, a la comarca barcelonina del 
Maresme. Va néixer per la voluntat del Departament d’Ensenyament d’agrupar dos 
instituts de la seva titularitat per tal de millorar l’oferta educativa pública d’Educació 
Secundària en sintonia amb la millora dels resultats educatius i consolidar l’oferta 
de la formació professional, PQPI, famílies completes dels cicles que es cursaven, 
ofertes formatives ocupacionals i de formació continuada i aconseguir com a 
resultat ser un centre de referència. 
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Aquest centre es troba situat al Baix Maresme, un municipi caracteritzat 
demogràficament per una alta densitat de població amb un alt percentatge de 
famílies provinents de la immigració dels anys 1990 i 2000, per l’atractiu residencial 
i amb una població jove. Premià de Mar és una de les ciutats de Catalunya que 
més immigrants ha rebut en l’última dècada. Provenen, sobretot, del Marroc i de 
l’Àfrica subsahariana. L’economia actual de Premià es basa en tres elements: la 
floricultura, la indústria (construcció i tèxtil) i el sector serveis. Actualment té uns 
28.000 habitants amb una gran densitat de població per la seva limitada extensió 
enfront de la del municipi de Premià de Dalt amb el qual limita.  
 

Premià de Mar és una ciutat situada a prop de Barcelona, ben comunicada tot i no 
pertànyer a la seva àrea metropolitana, amb una variada – i no excessiva – oferta 
de serveis socials i assistencials, culturals i esportius. Es caracteritza per una alta 
densitat de població, diversificació del teixit econòmic (tot i que ha esdevingut una 
ciutat de serveis, essencialment, encara conserva la presència d’un sector primari 
residual, i una minvant activitat industrial), un nivell socioeconòmic mitjà-baix, o 
baix en el cas d’alguns barris; els quals a més, han tingut un augment de persones 
immigrades (procedents de Senegal, Gàmbia, Magreb i Sudamèrica, un 15% del 
total d’habitants) que tot i que s’han incorporat amb relativa facilitat en el si del 
municipi, mantenen encara dèficits importants, especialment en temes com la 
inserció laboral. La greu crisi econòmica ha afectat abastament bona part dels 
habitats de la localitat. 
 
L'economia premianenca actual es basa en tres elements: la floricultura, la 
indústria (construcció i tèxtil) i en el sector serveis. La Gran Via de Lluís Companys 
constitueix l'eix bàsic al voltant del qual gira l'activitat comercial de la localitat. En 
aquesta via s'hi troba el mercat de Sant Joan i una gran quantitat de botigues, bars 
i comerços. 
 
Aquest institut és un centre d’ensenyaments secundaris de referència en l’àmbit 
educatiu del Maresme. L’oferta formativa del centre és molt àmplia i permet als 
alumnes seguir el seu itinerari formatiu des dels 12 anys en endavant. 
 
En el centre hi cursen estudis uns 1100 alumnes de tots els nivells de secundària: 
6 línies d’ESO amb uns 700 alumnes, 4 línies de Batxillerat amb uns 200 alumnes i 
cicles formatius de grau mitjà i grau superior amb uns 200 alumnes. Hi treballen 
117 professors dels quals, 80 són d’ESO i batxillerat i la resta de cicles formatius. 
El grau de conflictivitat no és elevat tot i que hi ha una certa tendència a la 
suburbalització del municipi. 
 

Trets d’identitat i característiques del centre 

L’institut és un centre escolar públic, laic i aconfessional i, com a tal, es compromet 
a la defensa de l’interès general amb una clara voluntat de servei. La llengua 
vehicular i de comunicació habitual a l’institut és el català, tot respectant les 
manifestacions particulars fetes en altres llengües.  
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El projecte educatiu del centre es caracteritza: 
 
- Per la diversitat de l’oferta educativa, englobant totes les etapes. 
- Per concedir la màxima importància en totes les àrees a l’assoliment de les 

competències bàsiques i la contemplació de la transversalitat en la seva 
adquisició, sense eludir les activitats d’ampliació i de cerca de l’excel·lència. 

- Pel foment del domini de les llengües. 
- Per l’aplicació de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC), i 

per la innovació educativa en general.  
- Pel respecte al principi de la coeducació, entenent-la com l'educació per la 

igualtat, i per l’aplicació de principis d’una pedagogia activa, que estimuli la 
capacitat autodidàctica de l’alumnat i l’aprenentatge significatiu. 

- Per proporcionar atenció psicopedagògica i orientació personal, acadèmica i 
professional a tot l’alumnat. 

- Per practicar la mediació escolar com a via per a la millora de la convivència, 
en combinació amb accions de caràcter educatiu empreses tant per prevenir 
com per corregir conductes inadequades i en defensa de l’exercici del dret i del 
deure d’estudiar. 

- Per la inclusivitat com a via per atendre les necessitats educatives. 
- Per la potenciació de la lectura i de la biblioteca escolar mitjançant el préstec i 

les activitats de dinamització cultural. 
- Per la coordinació amb el professorat de primària per afavorir la coherència del 

procés educatiu i la millora dels aprenentatges de l’alumnat. 
- Per la col·laboració amb els agents públics i privats de l’entorn, posant un 

especial èmfasi en el manteniment d’una comunicació externa fluïda i clara. 
- Per la potenciació de l’activitat extraescolar, en especial l’esportiva i la musical. 
- Per garantir a les famílies plena informació sobre el desenvolupament 

acadèmic i humà del seu fill o filla mitjançant l’acció tutorial individualitzada, i la 
participació en la gestió i funcionament del centre. 

- Pel compromís amb els principis de la Qualitat i Millora contínues. 
- Per plantejar l’educació com una tasca col·lectiva i d’equip.  

 
 

1. L'Educació Secundària Obligatòria té com a finalitat: 
 

 Fomentar en l’alumnat l’hàbit de treball, per tal d’obtenir i seleccionar 
informació de forma autònoma i crítica. Ajudar a organitzar els propis 
pensaments, a relacionar-se de forma correcta amb les altres persones, a 
adoptar actituds solidàries i tolerants i, en definitiva, reforçar la pròpia 
personalitat amb una correcta formació integral, intel·lectual i humana de cara a 
continuar estudis superiors o incorporar-se al món del treball. 
 

2. El Batxillerat té com a finalitat: 
 

 Formar integralment, intel·lectual i humana l'alumnat, així com la seva 
orientació i preparació per als ensenyaments universitaris, per als estudis de 
formació professional específica de Grau Superior, per a d’altres estudis 
superiors i per a la vida activa. 
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Els eixos d’actuació del centre són: lideratge distribuït, organització per 
departaments i treball per àmbits de coneixement, impuls de les competències 
bàsiques, avaluació, acció tutorial, atenció a la diversitat, afavorir i potenciar les 
activitats fora de l’aula, TIC i TAC, potenciació dels idiomes estrangers, 
convivència mediació, educació per a la salut, educació per a la pràctica esportiva, 
per al gust per la cultura i per la creació artística, relacions amb l’entorn, 
coordinació primària-secundària, formació extracurricular (valor afegit), programes 
d’innovació educativa i aportació del professorat i qualitat i millora contínues. 
 
 

3.1.1.  Programació del treball de la trigonometria a 4t d’ESO 
 

En aquest apartat s’exposa quina és la programació de matemàtiques de 4t d’ESO 
seguida per cada centre, així com els materials i recursos emprats, la temporització i 
l’avaluació. 
 

En els dos centres, la unitat de trigonometria a 4t d’ESO s’ha impartit després de 
treballar la semblança, tema al qual han dedicat 9 hores. 
 

En la taula 3.2 es recullen totes les variables a tenir en compte respecte al tema de 
trigonometria a 4t d’ESO. La informació s’ha tret dels annexos 17 (Buidat de les 
entrevistes als professors de Matemàtiques de 4t d’ESO dels dos centres) i 19 
(Programació de Matemàtiques de 4t d’ESO dels dos centres). 
 

ASPECTE CENTRE A (concertat) CENTRE B (públic) 
S’ha treballat prèviament el 
tema de Semblança? 

Sí. Durada: 9 hores. Sí. Durada: 9 hores. 

Número d’hores dedicades 
a Trigonometria 

18 hores 
(1r i 2n trimestre) 

16 hores 
(2n trimestre) 

 
Inici del tema 

23/10/2012 
24/10/2012 
26/10/2012 
29/10/2012 

 
14/01/2013 

 

Final del tema 06/02/2013 11/03/2013 (C ) 
26/02/2013 (E ) 

 
Llibre de text 

Matemàtiques 4t ESO. 
Projecte La Casa del 
Saber. Grup Promotor 
Santillana. 

Matemàtiques 4t ESO. 
Projecte La Casa del 
Saber. Grup Promotor 
Santillana. 

 

Material complementari Material penjat en el 
Moodle. 

Material penjat en el 
Moodle. 

Recursos TIC Calculadora i Geogebra Calculadora i Geogebra 
 
Nombre d’activitats 

24 activitats obligatòries i 
més de 50 activitats 
extres. 

20 activitats obligatòries i 
la resta d’activitats del 
llibre, optatives. 

 
Professors implicats 

1 professor pels grups A, 
C i D i 1 professor pel 
grup B. 

1 professor pel grup C i 1 
professor pel grup E. 

Taula 3.2. Variables a tenir en compte respecte al tema de la trigonometria a 4t d’ESO. 
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En el centre concertat (A), s’ha impartit el tema de trigonometria a les hores B, per tant 
a raó d’una hora per setmana des de finals d’octubre fins a la primera setmana de 
febrer (durant 18 setmanes), en canvi, en el centre públic (B), s’ha impartit de forma 
intensiva de gener a finals de febrer o principi de març segons el grup (16 sessions 
seguides, és a dir, 5 setmanes, aproximadament). 
 
En el centre concertat, la programació inicial de la unitat de trigonometria tenia 12 
sessions, però es va complimentar amb una sessió d’avaluació inicial i 5 sessions més 
de reforç i aprofundiment.  
 
En el centre públic s’han destinat 16 sessions durant el segon trimestre, dues més de 
les previstes en la programació. 
 
Els continguts treballats en els dos centres són els mateixos. 
 
S’ha considerat com a data d’inici del tema de trigonometria, la de la prova inicial i la 
data final, la de la prova final de la unitat. 
 
El nombre de professors implicats ha estat de 2 en cada centre. En el centre concertat 
un professor impartia classe als grup A, C i D i l’altre professor al grup B. I, en el centre 
públic, un professor per cada grup, un pel C i l’altre per l’E. 
  
 

Respecte als recursos utilitzats, ambdós centres han utilitzat el mateix llibre de 
text i altres materials complementaris: 
 
- En el centre concertat: el programari de geometria dinàmica Geogebra, un dossier 

extra de problemes en context, un ús intensiu de la pissarra per fer esquemes dels 
problemes tractats des de diversos punts de vista (rotacions, translacions) i els 
exercicis del llibre de text “Matemàtiques 4t ESO. Projecte La Casa del Saber. 
Grup Promotor Santillana”. També han utilitzat el material penjat en el Moodle. 

- En el centre públic: el programari de geometria dinàmica Geogebra i els exercicis 
del llibre de text “Matemàtiques 4t ESO. Projecte La Casa del Saber. Grup 
Promotor Santillana”. També han utilitzat el material penjat en el Moodle. 
 
 

Respecte a l’avaluació de la unitat de trigonometria: 
 
- Centre concertat: s’ha avaluat a través dels exercicis presents en dues proves 

escrites, uns exercicis pràctics amb ordinador (usant Geogebra), uns exercicis que 
ells mateixos dissenyaven en petit grup i s’intercanviaven per a la seva resolució, 
les activitats del dossier i, la prova final de la unitat. 

- Centre públic: s’ha avaluat a través d’una prova curta, uns exercicis pràctics amb 
ordinador (usant Geogebra) i la prova final de la unitat. 
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Respecte a l’atenció a la diversitat: 
 
- En el centre concertat, el fet d’impartir la trigonometria en hores B (en grup partit), 

ha facilitat el diàleg alumne-professor per atendre els diferents nivells. A més, en 
alguns casos s’ha demanat un número diferent d’activitats obligatòries en funció de 
la diversitat de l’alumnat.  

- En el centre públic, ha estat difícil poder atendre a tots els alumnes perquè s’ha 
treballat amb tot el grup classe. De totes maneres, s’ha aprofitat el treball en grup i 
el fet que en el llibre hi ha activitats a diferents nivells. 

 
 

3.1.2.   Programació del treball de la trigonometria a 1r de 
Batxillerat. 

 

En aquest apartat s’exposa quina és la programació de matemàtiques de 1r de 
Batxillerat seguida per cada centre, així com els materials, la temporització i 
l’avaluació. 
 

En el centre A (concertat), s’inicia el temari de matemàtiques de 1r de batxillerat pel 
tema de nombres reals i a continuació, la unitat de trigonometria. En canvi, en el centre 
B (públic), el primer tema que s’imparteix és trigonometria. 
 

En la taula 3.3 es recullen totes les variables a tenir en compte respecte al tema de 
trigonometria a 1r de batxillerat. La informació s’ha tret dels annexos 18 (Buidat de les 
entrevistes als professors de Matemàtiques de 1r de batxillerat dels dos centres) i 20 
(Programació de Matemàtiques de 1r de Batxillerat dels dos centres). 
 
ASPECTE CENTRE A (concertat) CENTRE B (públic) 
Número d’hores dedicades 
a Trigonometria 

12 hores 
(1r trimestre) 

14 hores 
(1r trimestre) 

Inici del tema 01/10/2013 17/09/2013 
 
Final del tema 

 
19/11/2013 

18/10/2013 (A i B) 
26/11/2013 (A) 
22/11/2013 (B) 

 
Llibre de text 

Matemàtiques 1r 
Batxillerat. Projecte La 
Casa del Saber. Grup 
Promotor Santillana. 

Matemàtiques 1r 
Batxillerat. Ed. Vicens-

Vives. 

 
Material complementari 

Material penjat en el 
Moodle. 

Material penjat en el 
Moodle. 

Recursos TIC Calculadora i Geogebra Calculadora i Geogebra 
 
Professors implicats 

1 professor pels grups A i 
B i 1 professor pel grup C. 

1 professor pel grup A i 1 
professor pel grup B. 

Taula 3.3. Variables a tenir en compte respecte al tema de trigonometria a 1r de Batxillerat  
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En els dos centres, la trigonometria s’imparteix durant el primer trimestre, cosa que 
facilita la impartició de conceptes futurs. Hi ha continguts de primer de batxillerat en els 
quals la trigonometria hi és present: nombres complexos, geometria analítica en el pla, 
funcions trigonomètriques, etc. i el fet d’haver-la tractat anteriorment possibilitarà el 
seu ús en altres temes. El centre concertat ha dedicat 12 hores a treballar el tema (les 
10 que tenia programades més una sessió d’avalució inicial i una d’avaluació final) i el 
centre públic hi ha dedicat les 14 hores que tenia previstes. 
 

En el centre A s’ha passat la prova final tal i com estava prevista en el seu inici, sense 
cap modificació. En canvi, en el centre B, es va dividir en dues parts: la primera part  
contenia el càlcul de raons trigonomètriques, l’ús de fórmules trigonomètriques, la 
demostració d’identitats i la resolució d’equacions, és a dir, tot el contingut de 
trigonometria excepte la resolució de triangles i la segona part que contenia la 
resolució de triangles rectangles i no rectangles. Aquesta part es va fer el segon dia, 
juntament amb els nombres complexos. 
 

Els dos centres utilitzen el Moodle per penjar exercicis autocorrectius, problemes de 
càlcul i raonament, problemes contextualitzats així com activitats manipulatives amb 
Geogebra. 
 

S’ha considerat com a data d’inici del tema de trigonometria, el de la prova inicial i la 
data final, el de la prova de la unitat. 
 

Els continguts treballats en els dos centres són els mateixos. 
 

El nombre de professors implicats ha estat de 2 en cada centre. En el centre concertat 
un professor impartia classe als grup A i B i l’altre professor al grup C. I, en el centre 
públic, un professor per cada grup, un per l’A i l’altre pel B.  
 

En el centre concertat, el docent que imparteix classe a 1r de batxillerat C havia estat 
professor d’aquests alumnes a 4t d’ESO el curs passat. En el cas del centre públic els 
dos professors no havien tingut aquests alumnes a 4t d’ESO. 
 
 
Respecte als recursos utilitzats i altres materials complementaris utilitzats: 
 
- En el centre concertat: el programari de geometria dinàmica Geogebra, projecte 

MATEX, powers points per explicar el tema, dossiers extres d’exercicis i problemes 
resolts, fòrum de problemes en el curs Moodle i els exercicis del llibre de text 
“Matemàtiques 1r de Batxillerat. Projecte La Casa del Saber. Grup Promotor 
Santillana”. 

- En el centre públic: el programari de geometria dinàmica Geogebra, la Wiris, 
exercicis i problemes en el curs Moodle i els exercicis del llibre de text 
“Matemàtiques 1r de Batxillerat. Editorial Vicens Vives”. 

 
 
Respecte a l’avaluació de la unitat de trigonometria: 
 
- Centre concertat: s’ha avaluat a través d’exercicis presents en dues proves 

escrites, uns exercicis pràctics amb ordinador (usant Geogebra), uns exercicis 
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voluntaris, les activitats del dossier i, la prova final de la unitat. En les proves de la 
segona i tercera avaluació se seguiran preguntant exercicis i problemes de 
trigonometria. S’intenta que els problemes no siguin exclusius d’un tema, sinó que 
intervinguin conceptes treballats al llarg de tot el curs. 

- Centre públic: s’ha avaluat a partir d’un examen de trigonometria (fórmules, 
identitats, equacions) i un de trigonometria (triangles) més nombres complexos. La 
nota de trigonometria és el promig dels dos exàmens més la participació a classe. 
 

Respecte a l’atenció a la diversitat: 
 
- En el centre concertat, s’ofereix una hora setmanal de reforç per aquells alumnes 

que vulguin resoldre dubtes. A més, s’han posat al seu abast, recursos de diferents 
tipus per tal que, en funció de les necessitats, puguin triar. Es dóna prioritat als 
fòrums de problemes perquè l’alumne pugui plantejar els seus dubtes i, en cas que 
sigui possible, solucionar els dubtes dels altres. Durant el tercer trimestre es 
destinarà una hora lectiva setmanal per atendre aquells alumnes amb més 
dificultats, per tal d’aconseguir una atenció més individualitzada i atendre les 
necessitats més bàsiques. 

- En el centre públic, ha estat difícil poder atendre a tots els alumnes perquè s’ha 
treballat a nivell de tot el grup classe. De totes maneres, s’ha aprofitat el treball en 
grup i el fet que en el llibre hi ha activitats a diferents nivells. També s’han ofert  
classes de reforç sobretot pels alumnes que tenen més dificultats. 

 
 

3.2. Instruments per a l’obtenció de les dades. 
 
 

En aquesta investigació assumim el repte de la integració metodològica, procurant 
emprar metodologia quantitativa i qualitativa. Tenint en compte els objectius de la tesi, 
s’han utilitzat instruments de tipus quantitatiu i de tipus qualitatiu. 
 
La investigació quantitativa posa l’èmfasi en l’explicació i la comparació dels fets, la 
verificació de les teories, la mesura i la quantificació dels fenòmens; utilitza com a 
instruments preferentment l’enquesta, els qüestionaris, les proves objectives, 
l’observació sistemàtica... i per al tractament de dades, les tècniques estadístiques; 
investiga amb mostres de població amb la intenció de generalitzar els resultats. En el 
present estudi s’han utilitzat com a instruments quantitatius, els qüestionaris. 
 
La investigació qualitativa emfasitza la comprensió i la interpretació dels fets des del 
punt de vista dels propis implicats, genera hipòtesis i teories explicatives, treballa amb 
dades qualitatives; utilitza preferentment instruments com són els diaris de camp, les 
entrevistes, els qüestionaris oberts, l’observador, els enregistraments, les dinàmiques 
de grup... i realitza investigacions d’estudi de casos (González i Latorre, 1987; Goetz i 
LeCompte, 1988). En aquest treball s’han utilitzat les entrevistes. 
 
Tanmateix, en les darreres dècades, després d’una llarga prevalença de la investigació 
quantitativa, i una vegada acceptat el marc qualitatiu, trobem també una corrent 
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d’integració de les dues tradicions, i és en aquesta voluntat d’integració on el present 
treball farà la seva aportació. 
 
Els instruments utilitzats per a l’obtenció de les dades són: 
 

1) Un qüestionari inicial format per exercicis i problemes que ens permeti veure 
els coneixements previs que tenen els alumnes sobre la unitat tant a 4t ESO 
com a 1r de Batxillerat (Annexos 1 i 3). 

2) Un qüestionari final format per exercicis i problemes que ens permeti veure què 
han après els alumnes de trigonometria a 4t d’ESO i a 1r de Batxillerat 
(Annexos 2 i 4). 

3) Una entrevista adreçada als professors de matemàtiques de 4t ESO i de 1r de 
Batxillerat (Annexos 15 i 16). 

4) Anàlisi de documents, facilitats pels dos centres, per obtenir informació sobre 
els currículums de matemàtiques, en concret de trigonometria a 4t d’ESO i a 1r 
de Batxillerat (Annexos 19, 20, 21 i 22). 
 

Dues tradicions, considerades genèricament com a quantitativa i qualitativa, han 
discrepat per mantenir la seva pròpia prevalença i l’estatus científic en el camp de la 
investigació. Ambdues han configurat el seu propi paradigma d’investigació i elaborat 
metodologies pròpies d’anàlisi (González i Latorre, 1987). 
 

Entenem que la metodologia quantitativa se centra en les dades quantificables i 
mesurables obtingudes a partir dels qüestionaris formats per exercicis i problemes que 
ens permetin veure els coneixements dels alumnes tant a l’inici com al final de la unitat 
de trigonometria.  
 

La metodologia qualitativa se centra bàsicament en la interpretació de l’entrevista als 
professors de matemàtiques de 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat. En concret ens 
interessa captar, entre d’altres aspectes, la seva visió sobre la trigonometria respecte 
als continguts, al professorat i a l’alumnat. Això suposa un procés d’interacció per 
arribar a una comprensió interpretativa dels errors comesos pels alumnes i a buscar 
possibles vies de solució. També s’han analitzat els currículums de matemàtiques, en 
concret de trigonometria de 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat. 
 
 
 
3.2.1.  Instruments de mesura de caràcter quantitatiu 

La investigació quantitativa es relaciona amb la recol·lecció i l’anàlisi de dades de 
forma numèrica. Posa l’èmfasi en la quantificació i la generalització dels resultats. 
Consisteix a recollir dades per avaluar models o hipòtesis preconcebudes. Per a la 
recollida de dades, s’utilitzen instruments empírics o estadístics, com escales, proves, 
enquestes o qüestionaris (González i Latorre, 1987; Goetz i LeCompte, 1988).  
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La metodologia d’aquest estudi contempla els següents instruments com a tècniques 
de recollida de dades de caràcter quantitatiu: 
 
 
1. Qüestionaris de coneixements conceptuals i procedimentals 

Al principi i al final del tema de trigonometria, s’ha aplicat un qüestionari als alumnes, 
amb la intenció de recollir els coneixements previs abans de començar la unitat i els 
adquirits durant la unitat.  
 
Els qüestionaris inicials tenen com a objectiu recollir informació sobre els 
coneixements de l’alumnat abans d’iniciar la unitat de trigonometria. 
 
Els qüestionaris finals tenen com a objectiu recollir informació sobre els coneixements 
adquirits pels alumnes en finalitzar la unitat de trigonometria. 
 
A l’hora d’elaborar els qüestionaris, s’ha tingut present: 
 
- Procurar que les preguntes coincideixin amb les objectius que es pretenen assolir. 
- Evitar preguntes ambigües o imprecises. 
- Agrupar les preguntes d’acord a temàtiques. 
- Fer una prova pilot dels qüestionaris a alguns alumnes abans d’aplicar-los a la 

mostra per tal de corregir-ne els enunciats difícils d’entendre i assegurar la 
pertinència de les preguntes. 

- Validació dels qüestionaris per part de 6 professors experts, entre ells alguns dels 
professors implicats. 

 
 
1) Qüestionari inicial de trigonometria de 4t ESO format per cinc exercicis o 

problemes amb diferents apartats cada un d’ells (veure annex 1). 
 

1. L’ombra projectada per un semàfor de 1,8 m d’altura és d’1,5 m. En aquest 
mateix moment, un edifici projecta una ombra de 27 m. Troba l’altura de 
l’edifici. 

 
L’objectiu d’aquest problema és veure si l’alumne és capaç d’elaborar 
correctament l’esquema i si aplica correctament la semblança de triangles 
tenint en compte la correspondència entre els costats.  

 
2. Calcula la longitud dels costats x, y i z de la figura: 
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En aquest cas, l’alumne ha d’elaborar l’esquema dels triangles resultants de la 
figura i aplicar la semblança de triangles de forma correcta tenint en compte el 
concepte de triangles semblants. 
 

3. a) Els dos triangles de la figura són semblants? Per què?   
b) Calcula la longitud del costat x del triangle ABC de la figura. 

 

 
 
L’objectiu de l’apartat a és veure si els alumnes tenen clar el concepte de triangles 
semblants i ho saben justificar. En l’apartat b han d’aplicar correctament la 
semblança de triangles per calcular el costat que falta. 
Els alumnes també poden aplicar Pitàgores per calcular el costat que falta en el 
triangle gran. Llavors, permet veure els errors que cometen els alumnes en aplicar 
el teorema de Pitàgores. 
 
4. Els dos triangles rectangles de la figura són semblants. 
 

 
a) Troba la raó de semblança. 
b) Calcula l’àrea de cada triangle. 
c) Calcula la raó (quocient) entre les àrees dels dos triangles. 
d) Quina relació hi ha entre la raó de semblança i la raó de les àrees? 
 
Aquest exercici permet veure si els alumnes tenen clar el concepte de raó de 
semblança i saben operar utilitzant aquest valor per calcular el costat d’un 
triangle així com trobar la relació entre les àrees. 
En primer lloc els alumnes han d’elaborar l’esquema dels triangles resultants de 
la figura per trobar la raó de semblança respectant la correspondència entre 
costats. Han de considerar el triangle de base 2 i altura 1 i el de base (x+2) i 
altura 3. 
En segon lloc, els alumnes poden calcular l’àrea del triangle petit, tenint en 
compte la fórmula de l’àrea d’un triangle: A=(bxh)/2. Aplicant la semblança de 
triangles i dividint correctament els costats, es troba el valor de x i l’àrea del 
triangle gran i una vegada es coneix el valor de les àrees dels dos triangles, 
només cal dividir-les per trobar-ne la raó. 
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Finalment, només cal dividir el valor de la raó de semblança i el de la raó de les 
àrees per trobar la relació entre ambdues raons. 
 

5. El plànol d’una ciutat és fet a escala E = 1: 5000.  
a) Què significa aquesta escala? 
b) A quina distància sobre el plànol han d’estar dos punts de la ciutat separats 

per 1,2 Km?  
c) Quina és la distància entre dos punts de la ciutat que en el plànol disten 35 

cm? 
 

Aquest exercici permet veure si els alumnes tenen clar el concepte d’escala i 
saben aplicar correctament la relació que s’hi estableix per trobar distàncies 
sobre un plànol o en la realitat.  
L’enunciat del problema presenta diferents unitats (km i cm) i l’alumne haurà de 
realitzar correctament la conversió d’unitats per poder resoldre l’exercici. 

 
 
 
2) Qüestionari final de trigonometria de 4t d’ESO format per sis exercicis o 

problemes amb diferents apartats cada un d’ells (veure annex 2). 
 
 

1. Calcula la longitud dels costats x, y i z de la figura: 
 

 
 
 
Aquest exercici es va plantejar en la prova inicial de 4t d’ESO. El fet de repetir-
lo en aquest segon qüestionari i en el proper, ens permetrà veure si l’alumne 
aprèn a elaborar l’esquema dels triangles resultants de la figura i a aplicar la 
semblança de triangles de forma correcta tenint en compte el concepte de 
triangles semblants i de raó de semblança.  
L’anàlisi dels resultats obtinguts en resoldre aquest exercici ens permetrà veure 
si els errors comesos en el primer qüestionari es van corregint o si s’acaben 
convertint en obstacles. 
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2. L’escala de la figura forma un angle de 60º amb el terra, i el seu peu es troba 
situat a 2,4 m de la paret. Quina és la longitud x de l’escala? 

 

 
L’objectiu d’aquest exercici és veure si l’alumne té clar el concepte de raó 
trigonomètrica d’un angle, en concret el cosinus d’un angle, i el sap aplicar 
correctament. A més, podrem analitzar si té dificultats en aïllar la incògnita de 
l’equació resultant. 
 
 

3. Determina el valor de x i de y en el següent triangle rectangle sabent que: 

3

2
sin   

 
L’objectiu d’aquest exercici és veure si l’alumne té clar el concepte de raó 
trigonomètrica d’un angle, en concret el sinus i el cosinus d’un angle i les aplica 
correctament per trobar el valor dels costats.  
Quan l’alumne hagi trobat un dels dos catets, es pot calcular l’altre aplicant el 
teorema de Pitàgores o bé trobar primer l’angle i després l’altre costat. Es 
podrà veure si tenen clar el concepte de catet i d’hipotenusa. 
En aquest cas, podrem analitzar les dificultats que presenten els alumnes en 
resoldre les equacions així com els errors comesos en el procés. 

 
 

4. Determina les raons trigonomètriques de l’angle  (sin, cos i tg) del triangle 
rectangle de la figura, sense utilitzar la calculadora: 
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Hi ha diferents possibilitats de resoldre l’exercici: 
 

a. Aplicar el teorema de Pitàgores per calcular el valor del catet que falta i 
després, trobar el valor de les raons trigonomètriques (sinus, cosinus i tangent). 

b. Trobar el valor del cosinus i a partir de la relació fonamental de la trigonometria, 
calcular el sinus de l’angle. Després determinar el valor de la tangent de l’angle 
i per últim calcular el costat que falta a partir d’una de les raons 
trigonomètriques o per Pitàgores. 

c. Determinar el valor de l’angle a partir del valor del cosinus i després calcular el 
valors del sinus i de la tangent. En aquest cas, s’utilitzarien valors aproximats 
cosa que no donaria resposta a l’enunciat. De fet, l’enunciat de l’exercici indica 
que no es pot utilitzar la calculadora. 
 

L’objectiu d’aquest exercici és veure si l’alumne té clar el concepte de raó 
trigonomètrica d’un angle, en concret el sinus, cosinus i tangent d’un angle i les 
aplica correctament. També permet veure si té un bon domini del teorema de 
Pitàgores.  

 
5. Des d’un far situat a 40 m sobre el nivell del mar es veu un vaixell sota un angle 

de 55º. A quina distància del far es troba el vaixell? 
 

 
 
En primer lloc podrem veure si l’alumne utilitza un mètode correcte per resoldre 
l’exercici i després si l’aplica correctament. Per trobar la resposta al problema, 
ha de saber trobar l’angle complementari al de 55º, conèixer les raons 
trigonomètriques d’un angle agut i aplicar-les correctament.  
Permetrà veure si l’alumne presenta dificultats en resoldre l’equació i els errors 
que comet. 
 

6. Des d’un cert punt s’observa la part més alta d’una xemeneia d’una masia sota 
un angle de 60º. Endarrerint la posició 250 m en la direcció adient, l’angle 
esdevé de 30º. Quina és l’altura d’aquesta xemeneia? 
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En primer lloc podrem veure si l’alumne fa un bon plantejament del problema i 
després, si el resol correctament. Per aquest motiu, ha d’elaborar l’esquema 
dels triangles que resulten de la figura i tenir clar la longitud dels costats. 
Aquest exercici es pot resoldre a partir de dos triangles rectangles (de base y i 
(250+y) respectivament i altura x), plantejant i resolent un sistema de tangents 
o bé, a partir d’un triangle rectangle i un de no rectangle. En aquest cas, cal 
aplicar el teorema del sinus en el triangle no rectangle de costat 250 m i angle 
30º per trobar el valor de la hipotenusa del triangle rectangle d’altura x i base y i 
després, prenent aquest darrer triangle i aplicant la raó sin60º es pot trobar el 
valor de x i amb el cos60º, el valor de la y. Els dos mètodes són correctes tot i 
que, el primer és més comú pels alumnes de 4t d’ESO i el segon és més propi 
de 1r de Batxillerat, però, dependrà dels continguts que s’hagin explicat a 
classe. De fet, aquest exercici és el més complex i de major dificultat de tota la 
prova ja que a part del plantejament, la dificultat està en la resolució i els errors 
es cometen en trobar la solució al sistema d’equacions.  
 
Els alumnes han de tenir clar el concepte de triangle rectangle i no rectangle i 
saber en cada cas què es pot aplicar per resoldre’ls. 

 
 
3) Qüestionari inicial de trigonometria de 1r de Batxillerat format per sis 

exercicis o problemes amb diferents apartats cada un d’ells (veure annex 3). 
Coincideix amb el qüestionari final de 4t d’ESO (veure annex 2). 

 
S’ha passat el mateix qüestionari per veure si els coneixements adquirits es 
mantenen, si els errors comesos en acabar el tema de trigonometria a 4t d’ESO 
persisteixen en el temps i es converteixen en obstacles o bé es corregeixen. 

 
 
4) Qüestionari final de trigonometria de 1r de Batxillerat format per sis exercicis 

o problemes amb diferents apartats cada un d’ells (veure annex 4). 
 
 

1. Resol: 
 

a)  sin2x – sinx = 0      b)  2 – cos2x = 3 sinx 
 
 
En aquest exercici, els alumnes han de resoldre les dues equacions 
trigonomètriques. Ens permetrà veure si l’alumne aplica correctament les fórmules 
trigonomètriques que ha après al llarg de la unitat i si comet errors en resoldre cada 
una de les equacions ja que en la primera equació ha de recordar la fórmula del 
sinus de l’angle doble, ha de treure factor comú, ha d’aïllar la incògnita i ha de tenir 
clar que l’equació té dues possibles solucions i globalment, quatre i en la segona 
equació ha de recordar la fórmula del cosinus de l’angle doble, ha de tenir en 
compte que el signe negatiu afecta a tot allò que hi ha darrera del parèntesi 
(propietat distributiva), ha d’aplicar correctament la relació fonamental de la 
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trigonometria i ha d’aïllar la incògnita per tal d’obtenir la solució de l’equació. És 
lògic pensar que la major part dels errors siguin de càlcul i d’álgebra. 

 
 

2. Demostrar la identitat:   (1 – cos 2x) · cotgx = sin 2x  
 

En aquest cas, l’alumne ha de recordar la fórmula del sinus i del cosinus de l’angle 
doble, ha d’aplicar correctament la distributiva amb el signe negatiu davant del 
parèntesi, que prèviament ha d’haver posat, i amb la raó cotangent, també ha de 
recordar que cotgx=cosx/sinx. Ha de conèixer i aplicar correctament la relació 
fonamental de la trigonometria i tenir present la prioritat d’operacions per tal de 
simplificar les expressions que es presenten al llarg de la demostració. L’alumne 
partirà del costat esquerre de la igualtat i realitzarà les diferents operacions que es 
trobarà fins obtenir el resultat de la dreta de la igualtat. 
 
 

3. Si  i  són dos angles del segon i el tercer quadrant, respectivament, i sin = 
5

3  i 

cos = –
13

5 .   

a) Calcula, sense emprar la calculadora, les raons trigonomètriques de  i de  
(només sinus, cosinus i tangent). 

b) Calcula, sense emprar la calculadora: cos 2, tg (-). 
 

Per calcular les diferents raons trigonomètriques sense utilitzar la calculadora, 
l’alumne ha de dominar les operacions amb fraccions. Per altra banda, ha de 
conèixer els signes de les raons trigonomètriques del segon i del tercer quadrant. 
En els dos casos, per calcular l’altra raó trigonomètrica, ha d’aplicar la relació 
fonamental de la trigonometria i després calcular la tangent sabent que 
tgx=sinx/cosx. 
En l’apartat b, l’alumne ha de saber la fórmula del cosinus de l’angle doble així com 
la de la tangent de la diferència de dos angles. En els dos casos, haurà d’operar 
amb fraccions, per tant, ha de dominar aquest tipus de càlcul per evitar errors. 
 
 
4. Les bases d’un trapezi isòsceles fan 8 cm i 12 cm, i l’altura és de 5 cm. Troba’n 

el perímetre i quant mesuren les seves diagonals. 
 

L’alumne ha de saber què és un trapezi isòsceles, l’ha de dibuixar i ha de saber-lo 
descomposar en triangles de tal manera que pugui trobar el costat que falta i tenir 
en compte que les dues diagonals tenen el mateix valor. Per altra banda, ha de 
saber aplicar el teorema de Pitàgores per trobar el costat que falta per calcular el 
perímetre. També es pot calcular la diagonal aplicant aquest mateix teorema 
sempre i quan els triangles estiguin ben determinats. És important fer l’esquema 
resultant de l’exercici per evitar cometre errors. 
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5.  A quina distància vola l’ocell de la figura? 

 

 
 
 

En aquest cas, l’alumne pot resoldre l’exercici de dues maneres diferents: 
 

o A partir de triangles rectangles i plantejant un sistema d’equacions a 
partir de les tangents dels angles 42º i 24º. En aquest cas, caldrà anar 
en cura en el moment d’aïllar la incògnita de l’equació. Una vegada 
trobat el valor de h’ caldrà sumar-li el valor de l’altura de l’home, 1,7 m. 

o A partir de d’un triangle rectangle i un de no rectangle, aplicant primer el 
teorema del sinus per trobar el valor de a que correspon a la hipotenusa 
del triangle rectangle i utilitzant la raó trigonomètrica sin42º podem 
determinar la h’ que sumada a 1,7 m ens donarà l’altura total a la que 
vola l’ocell.  
 

Cal tenir cura amb els decimals ja que segons el nombre que se n’agafen, el 
resultat pot ser lleugerament diferent. 
 

6. Resol el triangle de costats: a=7 cm, b=3 cm i c=6 cm. 
 

En aquest cas, l’alumne ha de tenir en compte que es tracta d’un triangle no 
rectangle i per tant, aplicar les fórmules correctes. Per trobar el valor del primer 
angle li caldrà utilitzar el teorema del cosinus i anar en compte amb els quadrats, la 
prioritat d’operacions (primer les multiplicacions i divisions i després les sumes i les 
restes) i aïllar correctament el cosinus de l’angle. A més ha de saber trobar el valor 
de l’angle a partir del seu cosinus utilitzant la calculadora. 
Una vegada determinat el valor del primer angle, pot trobar el del segon a partir del 
teorema del sinus aïllant correctament la incògnita de l’equació i gràcies a la 
calculadora trobar el valor de l’angle. Per últim, el tercer angle el pot determinar 
sabent que la suma de tots els angles d’un triangle és 180º o aplicant de nou el 
teorema del sinus. 
L’objectiu d’aquest exercici és veure si l’alumne coneix el teorema del cosinus i el 
del sinus i els sap aplicar correctament. També permet veure si l’alumne sap aïllar 
la incògnita d’una equació i trobar l’angle coneixent el seu sinus o cosinus. 
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3.2.2.   Instruments de mesura de caràcter qualitatiu. 
 
 
La investigació qualitativa estudia fenòmens que no són quantificables. Més que la 
generalització dels resultats, es proposa aconseguir profunditat en el coneixement d’un 
tema, identificar la naturalesa complexa de la realitat i els aspectes subjectius de 
l’experiència. Se centra en l’exploració intensiva d’uns quants casos que es consideren 
aclaridor, dels quals es porten registres narratius. Com que no es generen dades 
quantitatives, no permet anàlisis estadístiques. Les tècniques de recollida de dades 
més emprades són l’observació, l’entrevista i els historials (González i Latorre, 1987). 
 
La metodologia d’aquest estudi contempla els següents instruments com a tècniques 
de recollida de dades de caràcter qualitatiu: 
 
1. Anàlisi de documents 

 
L’anàlisi de documents ens ha permès recollir informació sobre els currículums de 
matemàtiques i en concret de la trigonometria a 4t d’ESO i a 1r de Batxillerat.  
 
S’ha fet a partir de dos tipus de fonts:  
 
1) Documents públics: programació de matemàtiques del MEC i del Departament 
d’Ensenyament.  
2) Documents personals: programacions de matemàtiques dels centres objecte 
d’estudi. 
 
2. Entrevistes  

 
L’entrevista utilitza la comunicació verbal per obtenir informació sobre un tema. Permet 
recollir informació sobre esdeveniments i aspectes subjectius: actituds, creences, 
sentiments, opinions, valors, idees, etc. que, d’una altra manera, no estarien a l’abast 
de l’investigador. Ofereix una perspectiva interna del subjecte i permet interpretar 
comportaments. Aporta el detall i les perspectives dels participants, i ens permet 
descriure i interpretar aspectes de la realitat que no són directament observables, com 
poden ser pensaments, emocions i sentiments (González i Latorre, 1987).  
 
Consisteix a mantenir una conversa més o menys estructurada amb un "testimoni". 
L’enregistrament de l’entrevista sol fer-se amb vídeo, casset o amb presa de notes.  
 
Com qualsevol acte comunicatiu en què participen dues persones, l’entrevista es 
regeix per unes regles d’interacció, més o menys explícites i reconegudes pels dos 
participants. De fet, una entrevista és una conversa, que és influenciada per factors 
psicosocials, d’empatia i per la relació que s'estableixi amb l’entrevistat. Per això convé 
crear un clima agradable, cordial i sense amenaces que predisposi a la comunicació.  
Per estalviar temps, és millor preparar prèviament les preguntes que es formularan al 
testimoni, en concordança amb els objectius de la investigació.  
 
Hi ha moltes investigacions que utilitzen l’entrevista com a tècnica de recol·lecció de 
dades, com ara l’estudi de cas i la història de vida.  
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En el nostre cas, s’ha dissenyat una entrevista que s’ha passat als professors que 
impartien classes a 4t d’ESO i a 1r de Batxillerat amb el propòsit de conèixer quina són 
les diferències entre les matemàtiques que fan en aquests dos cursos i en particular, 
l’enfocament de la trigonometria. 
 
Les dades de l’entrevista s’han obtingut a partir de les notes que hem pres de les 
seves aportacions orals i de les notes escrites que alguns d’ells ens han facilitat per fer 
més completa la seva intervenció.   
 
Entrevistes amb el professorat. 
 
Les entrevistes amb el professorat ens donen informació sobre alguns aspectes a tenir 
en compte en el moment de treure conclusions dels resultats obtinguts. 
 
L’entrevista s’ha estructurat en tres parts: 
 
A. Qüestions sobre la trigonometria. Es plantegen tres qüestions sobre l’enfocament 

de la trigonometria, la visió competencial del tema i el moment del curs més 
adequat per impartir aquesta unitat. 
 

1 – Quin enfocament li doneu a la trigonometria en el teu centre a 4t d’ESO i/o 
al Batxillerat? 
2 – Creus que la trigonometria s’hauria d’explicar donant-li una visió més 
competencial a ESO? Per què? Com ho podríem aconseguir?  Quins són els 
principals obstacles? 
3 – Quin és el millor moment del curs per impartir la unitat de trigonometria? 
Per què? 

 
B. Qüestions sobre el professor que imparteix la trigonometria. Es plantegen 3 

qüestions sobre els aspectes de trigonometria en els quals posa més èmfasi el 
professor, les dificultats i obstacles en el moment d’impartir el tema i els canvis fets 
en la planificació inicial. 
 

4 – Quins són aquells aspectes de la trigonometria en què poses més èmfasi 
en el moment d’impartir la unitat? Quins són els teus objectius? 
5 – Quines dificultats/obstacles t’has trobat en el moment d’impartir el tema de 
trigonometria als alumnes del teu  grup? Com ho has resolt? 
6 – Quan imparteixes el tema de trigonometria, has de fer canvis respecte a la 
teva planificació? Per què creus que és així? 

 
C. Qüestions sobre els alumnes. La major part de l’entrevista es centra en analitzar 

els aspectes de la trigonometria que suposen més dificultat als alumnes, els errors 
que cometen, les eines, recursos utilitzats en el moment d’impartir la unitat de 
trigonometria, la tipologia d’activitats, l’avaluació i l’atenció a la diversitat.  
 

7 – Quins són els aspectes de la trigonometria que més dificultat els hi suposa 
als alumnes? I, quins els suposa menys dificultat? A què ho atribueixes? Creus 
que perduren en el temps? Per què? 
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8 – Quins són els principals errors que cometen els alumnes quan estudien el 
tema de trigonometria?  
9 – Quina és la temporització referida al tema de trigonometria que has seguit 
en el teu  grup? Exposa-la breument indicant quantes sessions hi has dedicat. 
(adjuntar programació del tema de trigonometria). 
10 – Quines eines, recursos… has utilitzat en el moment d’impartir la unitat de 
trigonometria? 
11 – De quina tipologia són les activitats que has plantejat als alumnes? Pots 
quantificar-les? (adjunta el material de trigonometria lliurat als alumnes) 
12 – Creus que hi ha dificultats dels alumnes que tenen relació amb els 
coneixements previs necessaris per treballar la trigonometria? Creus que els 
manquen coneixements de geometria? (Geometria versus trigonometria). 
13 – Creus que l’ús de la calculadora facilita en la resolució de problemes de 
trigonometria? Utilitzes alguna altra eina informàtica o d’algun altre tipus per 
treballar la trigonometria? 
14 – Com avalues el tema de trigonometria? Quins instruments utilitzes? Com 
calcules la nota d’aquest tema? Quins són els criteris de correcció? 
15 – Com porteu a terme l’atenció a la diversitat en el cas de la trigonometria?  
 
Atès que la informació de les entrevistes no constitueixen el corpus de dades 
principal i tenen com a finalitat ajudar a interpretar alguns dels resultats dels 
qüestionaris, exposem a continuació les respostes dels professors a les 
qüestions formulades. Hem optat per presentar de manera conjunta les 
respostes agrupades segons els blocs (A, B, C) en què s’ha estructurat 
l’entrevista. Aquesta opció es veu reforçada pel fet que les coincidències entre 
les respostes dels diferents professors són molt elevades.  
 
El buidat de l’entrevista als professors de 4t d’ESO (del centre concertat i del 
centre públic) es troba en l’annex 17 i el buidat de l’entrevista als professors de 
1r de batxillerat (del centre concertat i del centre públic) es troba en l’annex 18. 
Com es pot veure en aquests annexos s’ha ajuntat en un sol document les 
respostes dels dos professors entrevistats en cada un dels centres per la 
concordança en les seves respostes. 

 
 

Respecte al professorat que ha impartit classes a 4t d’ESO. 

A. Qüestions sobre la trigonometria 

En els dos centre procuren que l’alumne adquireixi els coneixements per poder-los 
aplicar a contextos reals. El temari de matemàtiques de 4t d’ESO és molt extens i el fet 
de poder dedicar poques sessions a la trigonometria dificulta poder treballar de forma 
més pausada. 
 
Els professors dels dos centres creuen que la trigonometria s’ha d’explicar des d’una 
visió competencial, per això parteixen del plantejament d’un problema amb context 
real, després s’introdueixen els conceptes trigonomètrics fent problemes amb context 
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senzill en petit i gran grup, i finalment es fa una síntesi on surten de nou, problemes 
més complexos amb context real. 
 
Respecte al millor moment del curs per impartir la unitat de trigonometria, pensen que 
s’ha de fer després de tractar la semblança. 
 
En els dos centres, la trigonometria s’ha impartit després de la unitat de semblança. En 
el cas de l’institut han impartit la trigonometria de forma continuada durant unes cinc 
setmanes, en canvi, el centre concertat ho ha fet durant uns tres mesos a raó d’una 
hora setmanal (hora B). Tanmateix, el nombre d’hores total ha estat similar. 
 
 
B. Qüestions sobre el professor que imparteix la trigonometria 

El professorat de matemàtiques de 4t d’ESO dels dos centres diu que l’aspecte de la 
trigonometria en el qual posa més èmfasi és en el concepte de raó com a relació i no 
com a definició. Els objectius són que sàpiguen aplicar en qualsevol context, el sinus, 
el cosinus i la tangent d’un angle per relacionar les dades d’un problema. 
 
El principal obstacle amb el qual s’han trobat en el moment d’impartir la unitat de 
trigonometria ha estat la dificultat que presenta l’alumnat per entendre les definicions. 
Els alumnes tenen facilitat per aprendre les definicions però no per entendre-les. 
Aquest fet dificulta que les sàpiguen aplicar en diferents contextos. Aquesta situació 
proposen afrontar-la treballant aquesta unitat didàctica en hores desdoblades, en petit 
grup. 
 
En treballar la unitat han hagut d’afegir alguna sessió més respecte a les que tenien 
planificades per tractar alguns conceptes geomètrics i algèbrics de base que 
dificultaven l’assoliment de la trigonometria. 
 
Creuen que els canvis que s’han de fer respecte a la planificació inicial són deguts a 
problemes de base que presenten alguns alumnes, aspectes que s’haurien de tenir 
assolits de cursos anteriors. Generalment no són problemes de trigonometria sinó de 
geometria i algebraics. 
 
 
C. Qüestions sobre els alumnes 

Als alumnes els resulta difícil identificar els triangles en un context real i encara més si 
els han de rotar o partir, mentre que aplicar les fórmules una vegada identificats els 
angles, els resulta senzill. Aquesta dificultat l’atribueixen a la seva capacitat de visió a 
l’espai. A més, perdura en el temps a una part de l’alumnat perquè no s’adquireix 
sense molta pràctica. 
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Els principals errors que cometen els alumnes quan estudien el tema de trigonometria 
són deguts a la confusió entre el sinus i el cosinus, entre catet oposat i catet adjacent a 
un angle, així com, aplicar el concepte de semblança de triangles. 
 
Els professors coincideixen en què més que dificultats de geometria, presenten 
dificultats a l’hora de treballar algebraicament (per exemple, treballar amb equacions 
que tenen raons trigonomètriques sense substituir-les per la seva aproximació 
numèrica). 
 
Creuen que la calculadora ha facilitat la resolució de problemes de trigonometria. 
També ho facilita l’ús de programes amb els quals poder visualitzar i manipular la 
geometria de forma dinàmica, com ara el Geogebra. 
 
 
Respecte al professorat que ha impartit classes a 1r de Batxillerat. 

A. Qüestions sobre la trigonometria 

Respecte a l’enfocament que li donen a la trigonometria, cal dir que a batxillerat es  
parteix d’uns condicionants que no es poden obviar: alumnat que prové d’altres 
centres amb característiques molt diverses, els canvis en els temaris, l’obligatorietat 
d’utilitzar un llibre d’un editorial establert per la institució (en el cas del centre 
concertat), el desconeixement de l’evolució de la llei Wert i la pressió per haver 
d’acabar el temari.  
 
L’extensió del temari de matemàtiques de 1r de batxillerat fa que es pugui dedicar un 
nombre d’hores molt reduït a treballar la trigonometria cosa que dificulta poder-la 
tractar de manera més pausada.  
 
Els professors dels dos centres creuen que la trigonometria s’ha d’explicar des d’una 
visió competencial, però hi ha condicionants que ho impedeixen com ara, la presència 
de la selectivitat, on aquest tema no apareix, els constants canvis de lleis educatives, 
l’obligació d’emprar llibres de text en el cas del centre concertat, i l’elevat nombre 
d’alumnes per aula. 
 
S’haurien de reduir els temaris i alhora implantar alguna hora amb grups reduïts. 
D’aquesta manera, creuen que es podria fer una matemàtica més manipulativa. 
 
La trigonometria s’imparteix durant el primer trimestre en els dos centres ja que, facilita 
la impartició de conceptes futurs. Hi ha continguts de primer de batxillerat en els quals 
la trigonometria hi és present: nombres complexos, geometria analítica en el pla, 
funcions trigonomètriques, etc. i el fet d’haver-la tractat anteriorment facilita 
l’aprenentatge d’altres temes. 
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B. Qüestions sobre el professor que imparteix la trigonometria 

El professorat de matemàtiques de 1r de batxillerat posa èmfasi en l’aplicació i 
resolució de problemes en situacions contextualitzades així com en el coneixement i 
l’aplicació de fórmules trigonomètriques.  
 
Les principals dificultats en què es troben no són pròpies del tema de trigonometria 
sinó de l’heterogeneïtat en els grups classe que procedeixen de diversos centres amb 
metodologies d’aprenentatge diferents. A més, no tots els alumnes tenen les 
matemàtiques d’ESO aprovades. Alguns alumnes volen cursar estudis de ciències de 
la salut i creuen que no és necessària una bona base matemàtica. 
 
Les principals dificultats que s’han trobat els professors a l’hora d’impartir el tema de 
trigonometria són: 
 
- Problemes en la resolució algèbrica d’equacions ja que, molts alumnes han après 

tècniques de càlcul i no han assimilat què estan fent, cosa que provoca errades 
greus a l’hora d’aïllar una incògnita en una igualtat. 

- Problemes greus de càlcul. Hi ha alumnes que encara no saben sumar fraccions. 
 

Per poder superar aquestes dificultats consideren fonamental donar una bona quantitat 
de recursos de tipologia diferent (preguntes tipus test, exercicis resolts, conceptes 
explicats amb Geogebra, i per tant, més manipulatius...) de manera que l’alumne pugui 
trobar material per resoldre els seus dubtes. 
 
En els dos centres s’ha impartit la unitat de trigonometria tal i com estava establert en 
la programació.  
 
Són conscients que molts aspectes de trigonometria acaben sortint en altres temes 
que es veuen posteriorment (complexos, funcions trigonomètriques, geometria 
analítica...) així doncs, en aquell moment, aprofitaran per repassar allò que no s’hagi 
assolit. 
 
En algun cas, el centre ofereix alguna hora setmanal per tal que els alumnes que ho 
desitgin, i en especial aquells que tenen dificultats, puguin repassar aquells aspectes 
que els resultin més difícils.  
 
C. Qüestions sobre els alumnes 

Els aspectes que suposen més dificultat per als alumnes són: 
 
- Interpretació i modelització de problemes en context senzill. Problemes de 

comprensió d’enunciats. 
- Resolució algèbrica d’equacions. Molts alumnes han après tècniques de càlcul i no 

han assimilat què estan fent, la qual cosa provoca errades greus a l’hora d’aïllar 
incògnites en una igualtat. 
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- Resolució d’equacions trigonomètriques i demostració d’identitats 
trigonomètriques. 
 

La dificultat que presenten els alumnes en resoldre exercicis o problemes de 
trigonometria provenen sobretot del fet que el coneixement matemàtic de l’alumne s’ha 
basat en l’aprenentatge d’unes tècniques de càlcul i no en la comprensió de la seva 
utilitat. L’alumne ha d’entendre el problema i ha de saber quines estratègies utilitzar 
per resoldre’l. Cal posar més èmfasi en la contextualització de problemes. És important 
que els alumnes sàpiguen quan han d’aplicar un determinat procediment i el perquè. 
 
Aquestes dificultats es donen sobretot perquè el coneixement matemàtic de l’alumne 
s’ha basat en l’aprenentatge d’unes tècniques de càlcul i no, en la comprensió d’allò 
que estan fent. 
 
Allò que suposa menys dificultat als alumnes són les activitats de càlcul directe, 
aquelles en les quals només cal emprar una mateixa tècnica. En són un exemple, la 
resolució de triangles, excepte quan hi ha la combinació de triangles en tres 
dimensions i, quan l’enunciat és molt llarg i complex. 
 
El professorat pensa que algunes dificultats perduren en el temps i altres no. No es pot 
generalitzar. Algunes perduraran en el temps perquè hi ha errors sistemàtics que es 
repeteixen més endavant. 
 
Els principals errors comesos pels alumnes quan estudien el tema de trigonometria 
consideren que són:  
 
- Confusió en el concepte de raó. Quan s’expliquen les raons trigonomètriques 

creuen que es tracta d’una mesura de longitud o d’angle, i no d’una proporció.  
- No entendre que hi ha infinits angles que tenen una mateixa raó trigonomètrica. 
- Confondre les funcions trigonomètriques inverses amb les recíproques. 
- Equivocar-se en les unitats de mesura d’angles en un problema i no adonar-se’n 

per no validar les solucions obtingudes. 
- La utilització de la relació trigonomètrica fonamental en triangles no rectangles. El 

problema seria similar a la utilització del Teorema de Pitàgores en triangles no 
rectangles. 

- Entendre les funcions trigonomètriques com a funcions lineals, aplicant a aquelles 
les propietats d’aquestes. 

- Utilitzar les fórmules de resolució de triangles rectangles a triangles no rectangles. 
 
En general, hi ha dificultats dels alumnes que tenen relació amb els coneixements 
previs necessaris per treballar la trigonometria, entre ells la geometria. Però, 
bàsicament es denota una manca de comprensió i interpretació dels enunciats dels 
problemes. Això s’ha de treballar de forma interdisciplinar en competències 
transversals.  
 
Hi ha mancances en el vocabulari matemàtic. Han sentit a parlar de conceptes com: la 
raó, la proporcionalitat, els catets d’un triangle rectangle... però no els dominen, ja que 
quan són utilitzats en enunciats de problemes els representa una gran dificultat. 
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S’han treballat poc els problemes en context. Creuen en una matemàtica resolutiva i 
no en un mitjà per tal de interpretar una situació i donar-li possibles solucions.  
 
Els professors creuen fermament en l’ús de la calculadora a les classes de 
matemàtiques així com altres eines que facilitin la comprensió dels problemes 
plantejats. A classe empren la calculadora i el Geogebra.  

 
 
3.3. Recollida i anàlisi de les dades. 
 
 
El procediment seguit ha estat el següent:  
 
1. Elaborar i passar els qüestionaris als alumnes: 
 

- Abans de començar el tema de trigonometria a 4t d’ESO. 
- En acabar el tema de trigonometria a 4t d’ESO. 
- Abans de començar el tema de trigonometria a 1r de Batxillerat. 
- En acabar el tema de trigonometria a 1r de Batxillerat. 

 
2. Fer el buidat de les dades en dos excels per cada qüestionari. El buidat de les 

dades dels qüestionaris s’ha realitzat a mesura que s’ha anat disposant de les 
dades (Veure annexos 5, 6, 7, 8 i 9). En el primer qüestionari s’han utilitzat tres 
fulls de càlcul excel, dos d’ells per a les qüestions quantitatives i un per les 
qualitatives per fer la transcripció de les dades.  

 
En el cas de les dades quantitatives: 
 

1) En el primer, s’anota si l’alumne ha realitzat bé l’exercici (2), malament 
(1) o no ha contestat l’exercici (0). 

2) En el segon, s’anota el resultat que ha obtingut l’alumne quan ha resolt 
erròniament l’exercici. 

 
En el cas de les dades qualitatives: 
 

3) En el tercer, es recull el buidat de les qüestions que requereixen una 
resposta qualitativa. 

 
3. Elaborar les entrevistes adreçades a professors de 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat 

per tal d’analitzar: 
 

- Les diferències entre les matemàtiques que imparteixen a 4t d’ESO i a 1r 
de Batxillerat i en particular l’enfocament de la trigonometria. 
 

4. Fer les entrevistes als professors i el buidat de les mateixes. 
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La recollida de les dades s’ha realitzat a partir de: 
 
- Anàlisi de documents. 
- Qüestionaris de coneixements conceptuals i procedimentals. 
- Entrevistes. 

 
Respecte als qüestionaris de coneixements conceptuals i procedimentals: 
 
Qüestionaris inicial i final de 4t d’ESO. Els han contestat 165 alumnes: 118 del 
centre concertat (A) i 47 de l’institut (B). 
 

Qüestionaris inicial i final de 1r de Batxillerat. Els han contestat 64 alumnes: 44 del 
centre concertat (A) i 20 de l’institut (B).  
 
 
Quatre qüestionaris (proves) per poder analitzar el procés d’aprenentatge de la 
trigonometria per part dels alumnes de 4t d’ESO i els de 1r de Batxillerat de Ciències i 
Tecnologia de dos centres, un de públic i un de concertat. Aquests qüestionaris s’han 
passat a sis grups de 4t d’ESO i a cinc de Batxillerat. 
 
En la taula 3.4 es recullen el número de grups i d’alumnes de 4t d’ESO i de 1r de 
Batxillerat dels dos centres i el total que formen la mostra d’estudi. 
 

NIVELL CENTRE A CENTRE B TOTAL 

4t ESO  4 GRUPS 
(118 alumnes) 

2 GRUPS 
(47 alumnes) 

6 GRUPS 
(165 alumnes) 

1r BATXILLERAT 3 GRUPS 
(44 alumnes) 

2 GRUPS 
(20 alumnes) 

5 GRUPS 
(64 alumnes) 

  Taula 3.4. Grups i alumnes de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat que formen la mostra d’estudi. 
 
 
A quart d’ESO s’ha tingut en compte tot el grup classe, tota la mostra i després, s’han 
considerat els alumnes que segueixen cursant el batxillerat de ciències i tecnologia el 
curs següent. Per això, la presa de dades s’ha fet en dos cursos acadèmics diferents 
per tal que els alumnes siguin els mateixos (al segon trimestre del curs 2012-2013 i al 
primer trimestre del curs 2013-2014). Aquest fet ens permet analitzar si la relació 
“afectiva” matemàtiques – alumne és la mateixa en els dos nivells acadèmics i si els 
errors que cometen els alumnes a 4t ESO es corregeixen a 1r de Batxillerat o 
persisteixen independentment del grau de maduresa del noi/a.   
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En la taula 3.5 es pot veure el número d’alumnes i les dates en les quals es varen 
respondre els qüestionaris: 
 
 CENTRE A 

Núm. Al. / 
nivell 

DATES CENTRE B 
Núm. Al. / 

nivell 

DATES 

 
Prova inicial           
4t ESO 

 
118 / 4t ESO 

23/10/2012 
24/10/2012 
26/10/2012 
29/10/2012 

 
47 / 4t ESO 

 
14/01/2013 

Prova final   
4t ESO 

118 / 4t ESO 06/02/2013 47 / 4t ESO 11/03/2013 (C ) 
26/02/2013 (E ) 

Submostra 
Batxillerat 
Prova final  
4t ESO 

 
44 / 4t ESO 

 
06/02/2013 

 
20 / 4t ESO 

 
11/03/2013 (C ) 
26/02/2013 (E ) 

Prova inicial          
1r Batxillerat 

44 / 1r BAT 01/10/2013 20 / 1r BAT 17/09/2013 

Prova final     
1r Batxillerat 

 
44 / 1r BAT 

 
19/11/2013 

 
20 / 1r BAT 

18/10/2013 (A i B) 
26/11/2013 (A) 
22/11/2013 (B) 

  Taula 3.5. Número d’alumnes i dates en les quals es van respondre els qüestionaris. 
 
 
Centre concertat (A):  
 
- La prova inicial de 4t d’ESO es va passar a 118 alumnes en dies diferents donat 

que aquesta unitat didàctica es treballava en hores B i el qüestionari es va passar 
en una d’aquestes hores abans d’iniciar el tema. 

- La prova final de 4t d’ESO es va passar el mateix dia als 118 alumnes.  
 

S’observa que des de la data de la prova inicial a la prova final han passat 3 mesos. 
S’explica pel fet que aquesta unitat, la trigonometria, es treballa a les hores B i per 
tant, a raó d’una hora setmanal des del mes d’octubre fins a febrer.  
 
- La prova inicial de 1r de Batxillerat la varen respondre 44 alumnes dels quals tenim 

dades del curs passat.  
- La prova final de 1r de Batxillerat la varen respondre els mateixos 44 alumnes.  
 
En aquest cas entre la prova inicial i la prova final ha transcorregut un mes i mig. 
 
 
Centre públic (B): 
 
- La prova inicial de 4t d’ESO es va passar a 47 alumnes el mateix dia. 
- La prova final de 4t d’ESO es va passar en dies diferents. Cada un dels dos grups 

la va fer en dies diferents.  
 

Entre la prova inicial i la prova final han transcorregut 2 mesos.  
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- La prova inicial de 1r de Batxillerat la varen respondre 20 alumnes dels quals tenim 
dades del curs passat.  

- La prova final de 1r de Batxillerat la varen respondre els mateixos 20 alumnes. En 
aquest cas, la prova es va passar en dues parts amb els següents continguts:  
 

1) El càlcul de raons trigonomètriques, l’ús de fórmules trigonomètriques, la 
resolució d’equacions trignomètriques i la demostració d’identitats 
trigonomètriques (qüestions 1, 2 i 3 del qüestionari final de trigonometria de 
1r de batxillerat, veure annex 4). En aquesta primera part, els alumnes 
havien de resoldre, a més, altres exercicis i problemes que no formaven 
part del nostre qüestionari. 

2) La resolució de triangles rectangles i no rectangles (qüestions 4, 5 i 6 del 
qüestionari final de trigonometria de 1r de batxillerat, veure annex 4). 
Aquesta segona part es va fer conjuntament amb el tema de nombres 
complexes. 

 
En aquest cas entre la prova inicial i la prova final ha transcorregut un mes i mig. 
 
D’acord amb les referències sobre transicions i sobre l’aprenentatge de la 
trigonometria, s’ha dissenyat l’anàlisi de les dades obtingudes mitjançant els diferents 
instruments i, posteriorment, s’ha determinat la manera de creuar totes aquestes 
dades per tal d’obtenir la màxima informació possible per donar resposta a la nostra 
pregunta d’investigació. 
 
Aquest estudi és de caràcter mixt quantitatiu-qualitatiu. Els qüestionaris de 
coneixements s’analitzen primerament de manera quantitativa, per conèixer les 
principals dificultats i errors dels estudiants així com les diferències més significatives 
entre els alumnes de 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat i, posteriorment, l’anàlisi qualitativa 
ens permetrà aprofundir en algunes de les causes de les dificultats detectades. 
 
 
Respecte a l’anàlisi de les dades 
 
- En primer lloc, s’ha fet un anàlisi dels encerts i dels errors que han comès els 

alumnes en resoldre cada un dels exercicis. 
- S’han analitzat els diferents apartats de cada exercici comptant el nombre i el 

percentatge d’alumnes que responen correctament, els que ho fan malament i els 
que no responen. En el cas de donar una resposta errònia, s’ha registrat l’error i 
posteriorment se n’ha buscat la causa. Finalment, de cada problema s’ha conclòs 
indicant les causes majoritàries dels errors comesos en resoldre el problema.  

- S’han analitzat els errors comesos per un percentatge d’alumnes superior al 5%. 
Encara que també s’han tingut en compte aquells errors comesos per un 
percentatge petit d’alumnes però que tenen una causa comú, com ara, determinats 
errors de càlcul.  
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En la taula 3.6 es recull la manera com s’ha realitzar l’anàlisi de les dades: 
 
Anàlisi Tipus d’anàlisi Curs i número d’alumnes Curs i número d’alumnes 

A 1a anàlisi 
quantitativa 

4t d’ESO (prova inicial) 
165 alumnes 

4t d’ESO (prova final) 
165 alumnes 

B 2a anàlisi 
quantitativa 

4t d’ESO (prova final) 
64 alumnes 

1r de Batxillerat (prova inicial) 
64 alumnes 

C 3a anàlisi 
quantitativa 

1r de Batxillerat (prova inicial) 
64 alumnes 

1r de Batxillerat (prova final) 
64 alumnes 

D Anàlisi  
qualitativa 

4t d’ESO (prova inicial) 
165 alumnes 

 

 
 

E 

Entrevistes als 
professors de 4t 
d’ESO i de 1r de 

batxillerat. 
Anàlisi qualitativa 

  

Taula 3.6. Anàlisi de les dades 
 
En la primera anàlisi de tipus quantitatiu s’han tingut en compte tots els alumnes que 
cursaven 4t d’ESO i, en els altres dos, s’han considerat els alumnes que continuen en 
els respectius centres cursant batxillerat científic i tecnològic. Per aquest motiu, el 
nombre s’ha reduït a 64 alumnes.  
 
 
Creuament de les dades analitzades. 
 
L’anàlisi d’encerts i errors ens ha permès veure les diferències entre els resultats 
obtinguts en els diferents qüestionaris. Per això, s’ha fet la comparativa entre: 
 
- Anàlisi A: La prova inicial i la prova final de 4t d’ESO. 
- Anàlisi B: La prova final de 4t d’ESO i la inicial de 1r de batxillerat. 
- Anàlisi C: La prova inicial i la prova final de 1r de batxillerat. 
 
Anàlisi A: 1a anàlisi. S’han considerat tots els alumnes de 4t d’ESO dels dos centres, 
en concret 165 alumnes (118 del centre concertat i 47 del centre públic).  
 
Anàlisi B: 2a anàlisi. S’han considerat els alumnes dels dos centres que acaben 4t 
d’ESO i hi continuen cursant batxillerat científic o tecnològic, per aquest motiu la 
mostra és de 64 alumnes (44 del centre concertat i 20 del centre públic). 
 
Anàlisi C: 3a anàlisi. La mostra està formada pels alumnes que cursen batxillerat 
científic i tecnològic i que havien cursat 4t d’ESO en un dels dos centres, en total 64 
alumnes (44 del centre concertat i 20 del centre públic). 
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En cada un d’aquests casos (A, B i C), s’ha fet: 
 
- Una anàlisi quantitativa global (sense errors) de cada una de les proves. 
- Un comentari sobre les principals diferències entre els dos centres tenint en 

compte les notes mitjanes.  
- La comparació entre les dues proves. 
- Una anàlisi dels principals errors comesos en les dues proves.  
- Una síntesi de la corresponent interpretació de les possibles causes de: 
 

- Errors que milloren o que es redueixen amb el temps. 
- Errors que perduren en el temps 
- Errors que apareixen en el temps.  

 
D’aquesta manera podem veure què funciona, quines són les dificultats, què millora i 
què no millora, així com les diferències més rellevants entre els dos centres. 
 
Aquestes anàlisis ens permeten treure conclusions sobre: 
 
- Coneixement de la trigonometria que tenen els alumnes a 4t d’ESO. 
- Coneixement de la trigonometria que tenen els alumnes a 1r de Batxillerat. 
- Què passa en el pas de 4t d’ESO a 1r de Batxillerat (transició). 
 
Anàlisi D: Anàlisi qualitativa. S’han considerat tots els alumnes de 4t d’ESO dels dos 
centres, en concret 165 alumnes (118 del centre concertat i 47 del centre públic).  Es 
tracta d’analitzar les respostes que han donat els alumnes a qüestions qualitatives 
(concepte de semblança, d’escala, de raó...). S’ha fet mitjançant una xarxa sistèmica: 
els continguts s’ordenen al voltant d’uns nuclis temàtics o models teòrics que són les 
idees bàsiques (poques i clares). 
 

Entenem que les xarxes sistèmiques són estructures que mostren la dependència i la 
independència de les idees utilitzades per l’alumnat en la realització d’una tasca, els 
procediments aplicats en la realització i les actituds i els sentiments que es manifesten, 
sense que l’organització de les dades recollides en una xarxa sistèmica suposi valorar 
la seva qualitat. 
 

Els professors poden organitzar i analitzar les respostes de l’alumnat a les preguntes 
d’un qüestionari obert o una entrevista, els comentaris que fan en el diari de classe i en 
tot tipus de treballs complexos, o les dades obtingudes per mitjà de l’observació de 
l’activitat de l’alumnat, amb la finalitat de representar-se el seu significat implícit i 
explícit. El resultat obtingut és una de les múltiples interpretacions possibles que pot 
fer el professorat del que l’alumnat diu o escriu. 
 

Les normes que cal seguir per a l’organització de les dades són força explícites i 
permeten l’ús d’un llenguatge gràfic comú per a tothom que hi intervé, que reflecteix 
alhora la lògica de l’alumne i la lògica de la disciplina. La xarxa s’estructura a partir 
dels aspectes més significatius i rellevants de les declaracions o dels procediments 
emprats pels alumnes i s’enriqueix a mesura que recollim i integrem el màxim de les 
dades obtingudes que amplien el sentit i el significat que aquest saber té per a 
l’alumnat.  
 



134 
 

Tots els interessats han de poder llegir la xarxa sistèmica amb facilitat. És per això, 
que cal polir la presentació gràfica de les dades recollides i l’elecció de les paraules o 
les categories que es consideren clau de l’organització dels diferents grups de 
significat. Una xarxa sistèmica es desplega de dalt a baix i d’esquerra a dreta. Els 
aspectes més nuclears queden a l’esquerra i els més específics i determinants del 
significat a la dreta. Una xarxa sistèmica considerada en el seu conjunt es pot 
interpretar com un paradigma, model o teoria que dóna sentit a les dades recollides i 
en facilita l’anàlisi i la interpretació. 
 
Anàlisi E: Entrevistes. Es tracta d’analitzar les respostes que ha donat cada un dels 
professors per tal que ens ajudin a treure conclusions.  
 

3.4. Criteris de rigor científic 
 
 

La investigació quantitativa posa l’èmfasi en l’explicació dels fets, la mesura i la 
quantificació dels fenòmens; utilitza com a instruments majoritàriament l’enquesta, els 
qüestionaris, les proves objectives, l’observació sistemàtica... i per al tractament de les 
dades, les tècniques estadístiques. La intenció final és generalitzar a tota la població 
els resultats que s’han descobert amb mostres de la mateixa (González i Latorre, 
1987). En el present estudi s’han utilitzat com a instruments qüestionaris i proves. 
 

La investigació qualitativa emfatitza la comprensió i la interpretació dels fets des del 
punt de vista dels propis implicats, idea, hipòtesi i teories explicatives, treballant amb 
dades qualitatives. Utilitza majoritàriament instruments com poden ser el diari de 
camp, les entrevistes, els qüestionaris oberts, l’observador, les dinàmiques de grup i 
realitza investigacions d’estudi de casos (González i Latorre, 1987). En aquest treball 
també s’han utilitzat entrevistes. Abrantes (1994) descriu les característiques 
essencials associades als abordatges qualitatius: són naturalistes, tenen una lògica 
inductiva, s’involucren en la situació, assumeixen una perspectiva holística, adopten 
una visió dinàmica, procuren estudiar les situacions en profunditat i detall.  
 

Els criteris de credibilitat que determinen el rigor científic són una consideració 
important en la investigació científica. Existeix acord en què hi ha quatre criteris de 
rigor científic.  
 

Resulten necessaris certs instruments per fer creïble i vàlid l’estudi. Per al rigor 
científic, Ferreres (1997) basant-se amb Guba, planteja una taula que exposa els 
quatre aspectes de credibilitat amb els termes positivistes (termes científics) i els 
termes naturalistes (Taula 3.7). 
 
 

Aspecte Terme científic Terme naturalista 
Valor de veritat Validesa interna Credibilitat  
Aplicabilitat Validesa externa  

Generalitzabilitat  
Transferibilitat  

Consistència Fiabilitat  Dependència 
Neutralitat Objectivitat Confirmabilitat  

 

      Taula 3.7. Aspectes de credibilitat amb termes positivistes i naturalistes (Ferreres, 1997) 
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La terminologia varia segons l’adscripció metodològica de l’investigador. Intentant 
incloure en la mateixa sistemàtica les dues grans tendències, podríem tenir l’esquema 
següent. En negreta, apareix la terminologia qualitativa; en negreta cursiva, els 
equivalents en metodologia quantitativa; entre parèntesi en cursiva, l’aspecte 
considerat per Guba (1989). S’afegeixen alguns procediments i estratègies apropiades 
en cada cas, que són, en concret, les que s’utilitzen en aquest treball. Els criteris de 
rigor científic són: 
 
- Credibilitat – Validesa interna (Valor de veritat): confiança dipositada en les 

constatacions. Isomorfisme entre les dades recollides i la realitat. Recolzant-se en 
Guba i en Goetz i Lecompte, Ferreres (1997) proposa cinc criteris per a la 
credibilitat en la recerca.  
La credibilitat de la recerca s’aconseguirà amb: a) el treball prolongat en el mateix 
lloc i l’observació persistent; b) el judici crític dels experts; c) la triangulació definida 
com el procés pel qual una varietat de fonts de dades, diferents investigacions, 
diferents perspectives teòriques i diferents mètodes es confronten per tal de 
contrastar tant les dades com les interpretacions; d) comprovacions amb els 
participants; e) recollida de material d’adequació referencial, establiment de 
l’adequació referencial i coherència estructural. En aquesta tesi s’han seguit 
aquests criteris de credibilitat. Durant dos anys s’ha treballat amb els mateixos 
alumnes i amb els professors experts que han ajudat a validar allò que es feia. 
 

- Transferibilitat – Validesa externa (Aplicabilitat): possibilitat d’aplicar els resultats 
a altres contextos. Equival al poder de generalització. Ferreres considera que cal 
tenir present aquelles mancances que puguin afeblir la comparabilitat i la 
traduïbilitat. Segons Abrantes (1994) quan es fa referència al camp de la recerca 
en educació matemàtica, la validesa externa és el que té a veure amb la possibilitat 
de generalització dels resultats obtinguts; ell manifesta que és un punt feble de la 
metodologia d’un estudi de casos. Tanmateix, considera necessari revisar la idea 
de generalització, entenent-la com: a) els resultats són hipòtesis de treball; b) és 
possible confrontar l’estudi amb altres; c) una generalització deixa a càrrec del 
lector que sigui posada a la llum de la seva pròpia experiència. En aquest aspecte, 
el treball ha intentat fer cas a Ferreres que planteja tres elements fonamentals: i) la 
recollida d’abundants dades descriptives que donin peu a poder comparar aquests 
contextos amb altres; ii) desenvolupar descripcions minucioses; iii) fer mostreig 
teòric. Per tant, la transferibilitat s’aconsegueix amb una mostra apropiada, 
recollida abundant d’informació, descripcions minucioses. 

 
- Dependència – Fiabilitat (Consistència): al replicar la investigació tornaran a 

donar-se els mateixos resultats. S’aconseguirà mitjançant: la rèplica pas a pas, 
mètodes solapats, l’auditoria de dependència (per part d’experts), establir una pista 
de revisió (deixar constància de com es recullen les dades i de com s’interpreten), 
a part d’incloure en els annexos tota la documentació emprada. 
 

- Confirmabilitat – Objectivitat (Neutralitat): els resultats no depenen de 
l’investigador, sinó dels subjectes investigats i de confirmabilitat (per part 
d’experts), descripció de baixa inferència (transcripcions textuals, cites directes), 
reflexió. Es planteja la pregunta de com establir el grau en què els descobriments 
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de la investigació només són funció de els variables considerades i Ferreres 
proposa dos criteris: els processos de triangulació i els exercicis de reflexió. 

 

Schoenfeld (2000) relaciona un seguit d’aspectes com a estàndards per jutjar les 
teories, els mètodes i els resultats d’una recerca en educació matemàtica, responent 
preguntes com: quanta confiança s’hauria de tenir en qualsevol resultat particular, què 
constitueix una sòlida raó, què constitueix una prova fora de dubte raonable. Els 
aspectes tractats són els següents: a) el poder descriptiu que es refereix a la capacitat 
d’una teoria per captar allò que compta fidelment i en concordança el fenomen que 
descriu (Hi falta res? Els elements teòrics es corresponen amb coses que semblen 
raonables?); b) el poder explicatiu que es refereix a la capacitat de poder proporcionar 
explicacions de com i per què funcionen les coses; c) l’amplitud, entesa com el rang de 
fenòmens coberts per la teoria; d) el poder predictiu entès com la possibilitat 
d’especificar alguns resultats abans que tinguin lloc; e) el rigor i l’especificitat, entesos 
com la correcta i suficient definició dels objectes i relacions de la teoria; f) la 
refutabilitat; g) la replicabilitat; h) les múltiples fonts d’evidència (triangulació). 
 
 

3.5.  Investigació quantitativa i qualitativa 

Una característica de la investigació educativa és que no posseeix tècniques ni 
enfocaments exclusivament propis, tots els seus mètodes d’investigació són compartits 
amb altres ciències. Sobretot comparteix mètodes amb les ciències socials, psicologia 
i sociologia principalment. Ambdues depenen també sovint dels mètodes de les 
ciències naturals.  
 

Davant del positivisme que estudia només els fets socials sense tenir en compte les 
percepcions dels subjectes, la visió fenomenològica persegueix la comprensió de la 
conducta des del seu mateix interior. “Essencialment, l’investigador orientat 
fenomenològicament argumenta que la persona creu que és la veritat, i això és més 
important que qualsevol realitat objectiva. Les persones actuen sobre allò que elles 
veuen i creuen. Aquesta diferència filosòfica bàsica, marca el to per a la investigació 
qualitativa” (Cajide, 1992, 358). 
 

A la taula 3.8 es presenta la comparació entre la investigació qualitativa i la 
quantitativa segons Cajide (1992). 
 

Qualitativa Quantitativa 
Ocurrències particulars Generalitzacions predictives 
Prosa personal Forma numèrica 
Enfocament artístic, il·luminatiu Enfocament científic “dur” 
Flexible, emergent Estructurat 
Qualitat Quantitat 
Fenomenologia Positivisme, empirisme lògic 
Naturalista, de camp Experimental, empíric 
Mostra petita, sense atzar Mostra representativa, atzar 
Anàlisi inductiva Anàlisi deductiva 

Taula 3.8. Comparació entre investigació qualitativa i quantitativa (Adaptat de Cajide, 1992, 
358) 
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Les característiques principals d’una investigació quantitativa segons Cook i 
Reichardt (1986) són les que es descriuen a continuació: 
 
a) L’objectivitat en la investigació educativa és el resultat de la fiabilitat i la validesa 

dels instruments de recollida i anàlisi de les dades. El rigor requerit per aquest 
concepte d’objectivitat es troba en el mètode hipoteticodeductiu. La verificació 
experimental de les hipòtesis exigeix el tractament estadístic de les dades; és a dir, 
la quantificació. L’investigador experimental ha d’atendre a normes estrictes de la 
metodologia estadística: operativització de les variables, estratificació i 
aleatorització de les mostres, construcció d’instruments d’observació objectiva amb 
suficient grau de validesa i fiabilitat, aplicació de dissenys estructurats, correlació 
de conjunts de dimensions al llarg de diferents i generalment extenses 
poblacions... 

b) S’investiguen els productes o resultats de l’ensenyament. Es mesura la situació 
inicial de l’alumne (en aquest cas s’han fet dues proves inicials) i, després d’un 
període raonable de temps, les adquisicions acadèmiques (al cap d’un temps es 
passen les proves finals que en el cas de la prova final de 4t d’ESO i la prova 
inicial de 1r de Batxillerat són iguals). El mesurament dels productes requereix 
l’operativització exhaustiva de les variables i la consideració única dels aspectes 
observables. 

c) És necessari un estricte control de les variables que hi intervenen. El disseny 
experimental requereix un control rigorós dels factors implicats, neutralitzant-ne 
uns i manipulant-ne i observant l’efecte d’altres. L’aula ha de simular les condicions 
del laboratori. La recerca d’informació quantificable a través d’instruments objectius 
(com en aquest cas qüestionaris o proves), exclou la subjectivitat, tot allò que sigui 
anecdòtic o impressionístic.  

d) S’estudien situacions caracteritzades per una gran estabilitat en el temps per posar 
remei als efectes secundaris o laterals. S’ha treballat durant dos cursos amb els 
mateixos alumnes. 

e) La metodologia quantitativa té com a objectiu la comprovació del grau en què 
s’aconsegueixen uns objectius prefixats a priori. La perspectiva teòrica parteix del 
model tecnològic de l’educació. S’assumeix la diferència neta entre fets i valors, la 
determinació externa dels fins i objectius de l’educació i la neutralitat ètica de la 
investigació. 
 

La investigació qualitativa es caracteritza, segons Cook i Reichardt, pels trets 
següents: 
 
a) La comprensió del fenomen educatiu és una empresa humana intencional i 

temptativa, subjecta a limitacions que exclouen com a objectiu central la pretesa 
objectivitat en la ciència i en l’avaluació educatives. La posició de l’investigador no 
pot ser neutral en una situació en la qual actuen individus amb intencionalitat i 
significats subjectius, mediatitzats per diferents posicions, opinions i ideologies 
mitjançant les quals interpreten els fets i reaccionen en la mútua interacció.  

b) L’objectiu de la investigació i avaluació educatives sobrepassa els límits de les 
conductes manifestades: els efectes secundaris i a llarg termini són tant o més 
significatius que els planificats o controlats. Té importància ampliar el camp dels 
productes de l’aprenentatge (processos del pensament, anàlisi i interpretació, 



138 
 

capacitats individuals complexes...) enlloc de restringir-se per exigències 
metodològiques. 

c) Les conductes i els resultats de l’aprenentatge només es poden comprendre quan 
es tenen en compte els processos que els generen – història i successió complexa 
de fenòmens i esdeveniments –. La investigació centrada en els processos 
d’ensenyament-aprenentatge tracta de captar la singularitat de les situacions 
concretes i les característiques particulars que defineixen una situació i que, en 
darrer cas, poden ser susceptibles d’informar el curs dels esdeveniments i dels 
productes de la seva evolució, observar les situacions i indagar els judicis, 
interpretacions i perspectives dels participants. Per això, s’han utilitzat les 
entrevistes. 

d) La metodologia qualitativa ha de ser sensible, doncs, a les diferències, 
esdeveniments imprevistos, manifestacions observables i significats latents... 
L’enfocament naturalista exigeix una recerca del significat, del contingut dels 
signes externs i dels comportaments simbòlics. És fonamental la immersió de 
l’investigador en el centre d’intercanvi.  

e) No és possible intentar comprendre molts fenòmens educatius partint d’un disseny 
d’investigació rígidament estructurat a priori. L’estudi en aquest camp exigeix, al 
contrari, que es plantegin dissenys flexibles, capaços d’adaptar-se a situacions no 
previstes i, fins i tot, insospitades prèviament. La investigació centrada en els 
processos és, en ella mateixa, també un procés que evoluciona en funció dels 
descobriments successius i de la transformació del context. 

f) El propòsit de la investigació qualitativa és comprendre la situació objecte d’estudi 
mitjançant la consideració de les interpretacions, interessos i aspiracions dels 
interactuants, per oferir una informació detallada que no va dirigida a un grup 
institucional determinat, sinó a la totalitat dels sectors implicats.  
 

En la taula 3.9 es presenta la comparació qualitativa-quantitativa segons Cook i 
Reichardt (1986): 
 

Qualitativa Quantitativa 
Mètodes qualitatius Mètodes quantitatius 

Fenomenologisme i comprensió de la 
conducta des del propi marc de referència 
de qui actua. 

Positivisme lògic; busca els fets o causes 
dels fenòmens socials, desatenent els 
estats subjectius. 

Observació naturalista, sense control. Mesurament penetrant i controlat. 
Subjectiu. Objectiu. 
Pròxim a les dades, perspectiva des de 
dins. 

Al marge de les dades, perspectiva des 
de fora. 

Fonamentat en la realitat, orientat als 
descobriments, exploratori, expansionista, 
descriptiu i inductiu. 

No fonamentat en la realitat, orientat a la 
comprovació, confirmatori, reduccionista, 
inferencial i hipoteticodeductiu. 

Orientat al procés. Orientat al resultat. 
Vàlid: dades reals, riques i profundes. Fiable: dades sòlides i repetibles. 
No generalitzable: estudis de casos 
aïllats.  

Generalitzable: estudis de casos 
múltiples. 

Particularista. Holista. 
Assumeix una realitat dinàmica. Assumeix una realitat estable. 

Taula 3.9. Comparació qualitativa quantitativa (Adaptat de Cook i Reichardt, 1986, 29) 
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4.  ANÀLISI DE RESULTATS 
 
 
 
En aquest capítol presentem l’anàlisi de les dades, tant de cadascun dels moments, 
com de les comparacions entre ells. S’estructura en quatre apartats:  
 
- El primer apartat conté l’anàlisi quantitativa global de la prova inicial de 4t d’ESO 

(prova 1) i de la prova final de 4t d’ESO (prova 2) i la comparació de les dues així 
com l’anàlisi dels principals errors. Al final del primer apartat es presenta una 
síntesi de l’anàlisi A (prova 1 i prova 2). 

- El segon apartat conté l’anàlisi quantitativa global de la prova final de 4t d’ESO  
(prova 2) considerant només els alumnes que seguiran cursant l’assignatura de 
matemàtiques de l’itinerari científic i tecnològic a 1r de Batxillerat i de la prova 
inicial de 1r de Batxillerat (prova 3) i la comparació de les dues així com l’anàlisi 
dels principals errors. Al final del segon apartat es presenta una síntesi de l’anàlisi 
B (prova 2 i prova 3). 

- El tercer apartat conté l’anàlisi quantitativa global de la prova inicial de 1r de 
Batxillerat (prova 3) i de la prova final de 1r de Batxillerat (prova 4) i la comparació 
de les dues així com l’anàlisi dels principals errors. Al final del tercer apartat es 
presenta una síntesi de l’anàlisi C (prova 3 i prova 4). 

- El quart apartat conté l’anàlisi qualitativa de la prova inicial de 4t d’ESO (prova 1). 
 
 
 
 
4.1. Anàlisi A (Proves 1 i 2) 
 
 
4.1.1. Anàlisi quantitativa global 
 
En primer lloc realitzarem una anàlisi quantitativa global, de moment sense tenir en 
compte els errors, de les proves 1 (inicial de 4t d’ESO) i 2 (final de 4t d’ESO).  
 
Veure annex 10 (Resultats de la prova inicial de 4t d’ESO) i annex 11 (Resultats de la 
prova final de 4t d’ESO). 
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Prova inicial de 4t d’ESO (Prova 1) 

 
En total han realitzat la prova 165 alumnes: 118 del centre A (concertat) i 47 del centre 
B (institut). 
 

La prova inicial de 4t d’ESO (prova 1) s’ha passat a tots els alumnes de 4t d’ESO 
abans d’iniciar el tema de trigonometria. 
 

En la taula 4.1 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error, en els apartats dels exercicis quantitatius de la prova 1.  
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 1 73 
(61,86%) 

25 
(53,19%) 

98 
(59,39%) 

6,186 5,319 5,939 

PR 2.1 48 
(40,68%) 

12 
(25,53%) 

60 
(36,36%) 

4,068 2,553 3,636 

PR 2.2 49 
(41,52%) 

13 
(27,66%) 

62 
(37,58%) 

4,152 2,766 3,758 

PR 2.3 53 
(44,92%) 

14 
(29,79%) 

67 
(40,61%) 

4,492 2,979 4,061 

PR 3.3 82 
(69,49%) 

22 
(46,81%) 

104 
(63,03%) 

6,949 4,681 6,303 

PR 4.1 70 
(59,32%) 

14 
(29,79%) 

84 
(50,91%) 

5,932 2,979 5,091 

PR 4.2 95 
(80,51%) 

27 
(57,45%) 

122 
(73,94%) 

8,051 5,745 7,394 

PR 4.3 56 
(47,46%) 

12 
(25,53%) 

68 
(41,21%) 

4,746 2,553 4,121 

PR 4.4 49 
(41,53%) 

10 
(21,18%) 

59 
(35,76%) 

4,153 2,128 3,576 

PR 5.2 48 
(40,68%) 

14 
(29,79%) 

62 
(37,58%) 

4,068 2,979 3,758 

PR 5.3 61 
(51,69%) 

20 
(42,55%) 

81 
(49,09%) 

5,169 4,255 4,909 

MITJANA    5,270 3,540 4,777 
Taula 4.1. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en la prova 1 
 
Globalment, observem que el centre A obté millors resultats que el centre B, el 
percentatge d’alumnes que dóna una resposta sense cap error és superior en el centre 
A (concertat) que en el B (públic) i la mitjana de notes de cada exercici també. La 
mitjana del centre A és 5,270, la del centre B és 3,540 i la mitjana global és 4,777. Per 
tant, la diferència entre els dos centres és 1,73. 

En el cas del centre A, en 5 dels 11 apartats que s’han estudiat, ha obtingut una 
mitjana superior a 5, és a dir, més del 50% dels alumnes ha respost correctament, en 
canvi, en el centre B només passa en 2 dels 11 apartats.  

Globalment, 4 dels 11 apartats tenen una mitjana superior a 5, és a dir, més d’un 50% 
ha respost correctament. 

El problema amb un major percentatge d’alumnes que l’ha resolt correctament és l’1, i 
els apartats 3.3 i 4.2. Es tracta d’exercicis en els quals s’aplica directament una 
fórmula i es troba el resultat sense necessitat d’utilitzar valors calculats anteriorment. 
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Si analitzem problema a problema obtenim: 
 
 
Problema 1 
 
En la taula 4.2 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 1 de la prova 1 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 

PROBLEMA CENTRE 
A 

CENTRE 
B 

CENTRE 
(A+B) 

MITJANA 
A 

MITJANA 
B 

MITJANA 

PR 1 73 
(61,86%) 

25 
(53,19%) 

98 
(59,39%) 

6,186 5,319 5,939 

Taula 4.2. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 1 
 
En els dos centres, el percentatge d’alumnes que resol correctament l’exercici és 
superior al 50%. Tot i així, en el cas del centre A és superior al 60% i en el centre B és 
poc més del 50%, amb una mitjana del 59,39% d’alumnat que no comet cap error en 
resoldre l’exercici. 

 
Problema 2 
 
En la taula 4.3 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 2 de la prova 1 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 

PROBLEMA CENTRE 
A 

CENTRE 
B 

CENTRE 
(A+B) 

MITJANA 
A 

MITJANA 
B 

MITJANA 

PR 2.1 48 
(40,68%) 

12 
(25,53%) 

60 
(36,36%) 

4,068 2,553 3,636 

PR 2.2 49 
(41,52%) 

13 
(27,66%) 

62 
(37,58%) 

4,152 2,766 3,758 

PR 2.3 53 
(44,92%) 

14 
(29,79%) 

67 
(40,61%) 

4,492 2,979 4,061 

Taula 4.3. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 2 
 
En els tres apartats del problema 2, el percentatge d’alumnes que resol correctament 
l’exercici és inferior al 50%. El percentatge d’alumnes del centre A que resol 
correctament l’exercici és superior al del centre B amb una diferència d’un 15% 
aproximadament. 
Globalment, la mitjana dels tres apartats és inferior a 5. Aquest valor s’allunya més de 
5 en el cas del centre B que del centre A. 
 

Cal tenir en compte que el resultat d’un apartat s’utilitza per resoldre els altres. Per 
tant, si en un dels apartats s’ha comès un error, aquest s’arrossega i influeix en el 
resultat dels altres. De totes maneres, també hi ha alumnes que resolen correctament 
un dels apartats (el primer valor que s’ha de calcular, la z, corresponent a l’apartat PR 
2.3) i comenten errors en resoldre els altres.  
S’observa que el percentatge d’alumnes que resol correctament l’apartat PR 2.3 és 
superior al que resol satisfactòriament els apartats PR 2.2 i PR 2.1, sent aquest darrer 
inferior al PR 2.2. 
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Problema 3 
 
En la taula 4.4 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre els apartats quantitatius del problema 3 de la prova 1 així com la 
mitjana de cada un dels centres. 

PROBLEMA CENTRE 
A 

CENTRE 
B 

CENTRE 
(A+B) 

MITJAN
A A 

MITJANA 
B 

MITJANA 

PR 3.3 82 
(69,49%) 

22 
(46,81%) 

104 
(63,03%) 

6,949 4,681 6,303 

Taula 4.4. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 3 
 
El percentatge d’alumnes que resol correctament aquest apartat és molt més gran en 
el cas del centre A que del centre B. 
 

Cal destacar els bons resultats obtinguts pel centre A a diferència del centre B que no 
arriba al 50%. Tot i així, podem dir que es tracta d’un exercici que, majoritàriament, els 
alumnes resolen correctament, en concret un 63,03% del total d’alumnat que ha resolt 
la prova. 

 
Problema 4 
 
En la taula 4.5 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 4 de la prova 1 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 

PROBLEMA CENTRE 
A 

CENTRE 
B 

CENTRE 
(A+B) 

MITJAN
A A 

MITJANA 
B 

MITJANA 

PR 4.1 70 
(59,32%) 

14 
(29,79%) 

84 
(50,91%) 

5,932 2,979 5,091 

PR 4.2 95 
(80,51%) 

27 
(57,45%) 

122 
(73,94%) 

8,051 5,745 7,394 

PR 4.3 56 
(47,46%) 

12 
(25,53%) 

68 
(41,21%) 

4,746 2,553 4,121 

PR 4.4 49 
(41,53%) 

10 
(21,18%) 

59 
(35,76%) 

4,153 2,128 3,576 

Taula 4.5. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 4 
 
Continua la mateixa tendència que en els problemes anteriors, amb un percentatge 
molt superior d’alumnes del centre A que respon correctament l’exercici. Malgrat tot, 
els apartats 4.3 i 4.4 els han resultat més difícils ja que el percentatge d’alumnes que 
ha donat una resposta positiva és inferior. 
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Problema 5 
 
En la taula 4.6 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre els apartats quantitatius del problema 5 de la prova 1 així com la 
mitjana de cada un dels centres. 

PROBLEMA CENTRE 
A 

CENTRE 
B 

CENTRE 
(A+B) 

MITJAN
A A 

MITJANA 
B 

MITJANA 

PR 5.2 48 
(40,68%) 

14 
(29,79%) 

62 
(37,58%) 

4,068 2,979 3,758 

PR 5.3 61 
(51,69%) 

20 
(42,55%) 

81 
(49,09%) 

5,169 4,255 4,909 

Taula 4.6. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 5 
 
En el problema 5, s’observa la mateixa tendència que en els problemes anteriors. El 
centre A obté uns resultats molt millors que el centre B.   

 
 

Per tant, tenint en compte l’anàlisi quantitativa global de la prova 1 (prova inicial 
de 4t d’ESO) sense tenir en compte els errors, podem dir que: 
 
 

- El centre A (concertat) ha obtingut millors resultats que el centre B (públic). 
- El percentatge d’alumnes que resol correctament cada un dels problemes és 

superior en el centre A (concertat) que en el centre B (públic). 
- Els problemes que han resultat més fàcils són el PR 4.2, PR 3.3 i PR 1. 
- Els problemes que han resultat més difícils són el PR 4.4, PR 2.1, PR 2.2 i PR 

5.2. 
- Els problemes en els quals, el resultat d’un apartat s’utilitza per resoldre els 

altres, s’observa que el primer apartat el resol correctament més alumnes. Si 
en un dels apartats cometen un error, aquest s’arrossega i influeix en el resultat 
dels altres. 

- Els problemes en els quals s’aplica directament una fórmula i es troba el 
resultat sense necessitat d’utilitzar valors calculats anteriorment, el percentatge 
d’alumnes que el resol correctament és superior. 

 
 
 
Prova final de 4t d’ESO (Prova 2) 
 
 
En total han realitzat la prova 165 alumnes: 118 del centre A (concertat) i 47 del centre 
B (institut). 
 

La prova final de 4t d’ESO (prova 2) s’ha passat a tots els alumnes de 4t d’ESO una 
vegada finalitzat el tema de trigonometria. 
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En la taula 4.7 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error, en els apartats dels exercicis quantitatius de la prova 2.  
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 1.1 61 
(51,69%) 

29 
(61,70%) 

90 
(54,54%) 

5,169 6,170 5,454 

PR 1.2 58 
(49,15%) 

24 
(51,06%) 

82 
(49,70%) 

4,915 5,106 4,970 

PR 1.3 61 
(51,69%) 

25 
(53,19%) 

86 
(52,12%) 

5,169 5,319 5,212 

PR 2.1 67 
(56,78%) 

23 
(48,94%) 

90 
(54,54%) 

5,678 4,894 5,454 

PR 3.1 50 
(42,37%) 

19 
(40,42%) 

69 
(41,82%) 

4,237 4,042 4,182 

PR 3.2 60 
(50,85%) 

20 
(42,55%) 

80 
(48,48%) 

5,085 4,255 4,848 

PR 4.1 32 
(27,12%) 

15 
(31,91%) 

47 
(28,48%) 

2,712 3,191 2,848 

PR 4.2 34 
(28,81%) 

17 
(36,17%) 

51 
(30,91%) 

2,881 3,617 3,091 

PR 4.3 76 
(64,41%) 

25 
(53,19%) 

101 
(61,21%) 

6,441 5,319 6,121 

PR 4.4 30 
(25,42%) 

16 
(34,04%) 

46 
(27,88%) 

2,542 3,404 2,788 

PR 5.1 63 
(53,39%) 

21 
(44,68%) 

84 
(50,91%) 

5,339 4,468 5,091 

PR 5.2 44 
(37,29%) 

21 
(44,68%) 

65 
(39,39%) 

3,729 4,468 3,939 

PR 6.1 37 
(31,36%) 

12 
(25,53%) 

49 
(29,70%) 

3,136 2,553 2,970 

PR 6.2 17 
(14,41%) 

7 
(14,89%) 

24 
(14,54%) 

1,441 1,489 1,454 

PR 6.3 19 
(16,10%) 

7 
(14,89%) 

26 
(15,76%) 

1,610 1,489 1,576 

PR 6.4 17 
(14,41%) 

7 
(14,89%) 

24 
(14,55%) 

1,441 1,489 1,455 

MITJANA    3,845 3,830 3,841 
Taula 4.7. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en la prova 2 
 
En general s’observa una davallada en els resultats obtinguts pels dos centres.  
 
Globalment, observem que els resultats obtinguts pel centre A (concertat) són similars 
als obtinguts pel centre B (públic) igual que el percentatge d’alumnes que dóna una 
resposta a cada problema sense cap error. La mitjana del centre A és 3,845, la del 
centre B és 3,830 i la mitjana global és 3,841. Per tant, la diferència entre els dos 
centres és 0,015. 
 
En el cas del centre A, en 6 dels 16 apartats que s’han estudiat, s’ha obtingut una 
mitjana superior a 5, és a dir, més del 50% dels alumnes ha respost correctament, en 
canvi, en el centre B només passa en 4 dels 16 apartats.  
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Globalment, 5 dels 16 apartats tenen una mitjana superior a 5, és a dir, més d’un 50% 
dels alumnes ha respost correctament. 
El problema amb millors resultats és l’1 i l’apartat 4.3 i el que obté pitjors resultats és el 
6, en concret els apartats 6.1, 6.2 i 6.3. 
Aquells exercicis o problemes que es resolen directament sense que un apartat 
depengui de l’altre, els resultats són millors que aquells que tenen diferents apartats en 
els quals un depèn de l’altre. 
 
 
Si analitzem problema a problema obtenim: 
 
Problema 1 
 
En la taula 4.8 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 1 de la prova 2 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 1.1 61 
(51,69%) 

29 
(61,70%) 

90 
(54,54%) 

5,169 6,170 5,454 

PR 1.2 58 
(49,15%) 

24 
(51,06%) 

82 
(49,70%) 

4,915 5,106 4,970 

PR 1.3 61 
(51,69%) 

25 
(53,19%) 

86 
(52,12%) 

5,169 5,319 5,212 

Taula 4.8. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 1 
 
En els tres apartats del problema 1, el percentatge d’alumnes que resol correctament 
l’exercici és pràcticament el 50% o superior al 50%. El percentatge d’alumnes del 
centre A que resol correctament l’exercici és inferior al del centre B. 
Globalment, la mitjana dels tres apartats és pràcticament 5 o superior a 5.  
Cal tenir en compte que el resultat d’un apartat s’utilitza per resoldre els altres. Per 
tant, si en un dels apartats s’ha comès un error, aquest s’arrossega i influeix en el 
resultat dels altres. De totes maneres, també hi ha alumnes que resolen correctament 
un dels apartats (el primer valor que s’ha de calcular, la z, corresponent a l’apartat PR 
1.3) i comenten errors en resoldre els altres.  
 
 
Problema 2 
 
En la taula 4.9 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 2 de la prova 2 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 2.1 67 
(56,78%) 

23 
(48,94%) 

90 
(54,54%) 

5,678 4,894 5,454 

Taula 4.9. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 2 
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Globalment, el percentatge d’alumnes que resol correctament l’exercici és superior al 
50%. Tot i així, en el cas del centre A és superior al 55% i en el centre B no arriba al 
50%. 
 
 
Problema 3 
 
En la taula 4.10 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 3 de la prova 2 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 3.1 50 
(42,37%) 

19 
(40,42%) 

69 
(41,82%) 

4,237 4,042 4,182 

PR 3.2 60 
(50,85%) 

20 
(42,55%) 

80 
(48,48%) 

5,085 4,255 4,848 

Taula 4.10. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 3 
 
El percentatge d’alumnes que resol correctament cada un dels apartats del problema 3 
és inferior al 50% i només en el cas de l’apartat 3.2 s’ha superat el 50% en el centre A.  
Els resultats obtinguts pel centre A són millors que els obtinguts pel centra B. 
Majoritàriament, els alumnes resolen millor l’apartat 3.2 que el 3.1.  
 
 
Problema 4 
 
En la taula 4.11 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 4 de la prova 2 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 4.1 32 
(27,12%) 

15 
(31,91%) 

47 
(28,48%) 

2,712 3,191 2,848 

PR 4.2 34 
(28,81%) 

17 
(36,17%) 

51 
(30,91%) 

2,881 3,617 3,091 

PR 4.3 76 
(64,41%) 

25 
(53,19%) 

101 
(61,21%) 

6,441 5,319 6,121 

PR 4.4 30 
(25,42%) 

16 
(34,04%) 

46 
(27,88%) 

2,542 3,404 2,788 

Taula 4.11. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 4 
 
El percentatge d’alumnes del centre B que resol correctament l’exercici és superior al 
del centre A. En general, els resultats obtinguts pels dos centres no són bons sobretot 
en els apartats 4.1, 4.2 i 4.4. De fet, el valor obtingut en l’apartat 4.1 s’utilitza per trobar 
el resultat dels apartats 4.2 i 4.4. Per aquest motiu, els percentatges són semblants.  
En el cas de l’apartat 4.3, el resultat s’obté a partir de les dades que es donen a 
l’enunciat de l’exercici (es tracta d’aplicar la definició de la raó trigonomètrica cosinus), 
per això, el percentatge d’alumnes que ha contestat correctament és molt superior als 
altres apartats i més gran del 50%. 
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Problema 5 
 
En la taula 4.12 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 5 de la prova 2 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 5.1 63 
(53,39%) 

21 
(44,68%) 

84 
(50,91%) 

5,339 4,468 5,091 

PR 5.2 44 
(37,29%) 

21 
(44,68%) 

65 
(39,39%) 

3,729 4,468 3,939 

Taula 4.12. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 5 
 
El percentatge d’alumnes del centre A que ha utilitzat el mètode correcte (PR 5.1) per 
resoldre l’exercici és superior al centre B. Tot i així, el percentatge d’alumnes que ha 
resolt correctament l’exercici és superior en el cas del centre B que del centre A (PR 
5.2).  
Observem que en el centre B, el mateix nombre d’alumnes que utilitza el mètode 
correcte per resoldre l’exercici, l’acaba resolent bé. En canvi, en el centre A, hi ha un 
percentatge més elevat que en l’A que el planteja correctament però, el percentatge 
d’alumnes que el resol satisfactòriament és inferior. 
Globalment, els resultats són millors en l’apartat 5.1 que en el 5.2.  
 
 
Problema 6 
 
En la taula 4.13 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 6 de la prova 2 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 6.1 37 
(31,36%) 

12 
(25,53%) 

49 
(29,70%) 

3,136 2,553 2,970 

PR 6.2 17 
(14,41%) 

7 
(14,89%) 

24 
(14,54%) 

1,441 1,489 1,454 

PR 6.3 19 
(16,10%) 

7 
(14,89%) 

26 
(15,76%) 

1,610 1,489 1,576 

PR 6.4 17 
(14,41%) 

7 
(14,89%) 

24 
(14,55%) 

1,441 1,489 1,455 

Taula 4.13. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 6 
 
El percentatge d’alumnes que planteja correctament l’exercici (PR 6.1) és molt superior 
en el centre A que en el B, però, el resol bé pràcticament el mateix percentatge en els 
dos centres (PR 6.2). Per tant, en el centre A hi ha molts alumnes que cometen l’error 
en la resolució.  
En el centre B, el mateix percentatge d’alumnes calcula correctament l’apartat 6.3 i el 
6.4. En canvi, en el cas del centre A, el percentatge és diferent cosa que ens indica 
que en resoldre l’apartat 6.4 utilitzant el valor trobat en el 6.3, cometen errors. Cal tenir 
en compte que el resultat d’un apartat s’utilitza per calcular l’altre. 
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Per tant, tenint en compte l’anàlisi quantitativa global de la prova 2 (prova final 
de 4t d’ESO) sense tenir en compte els errors, podem dir que: 
 

- Els resultats obtinguts pel centre A (concertat) són similars als obtinguts pel 
centre B (públic). Observem que s’ha reduït la diferència que hi havia en la 
prova inicial. 

- El percentatge d’alumnes que resol correctament cada un dels problemes és 
semblant en el centre A (concertat) i en el centre B (públic). 

- Els problemes que han resultat més fàcils són el PR 4.3, PR 1.1, PR 2.1 i PR 
1.3. 

- Els problemes que han resultat més difícils són el PR 6.2, PR 6.3 i PR 6.4. 
- Els problemes que es resolen directament, sense que hi hagi dependència d’un 

altre, els resultats són millors que aquells que tenen diferents apartats en els 
quals un depèn de l’altre. 

 
 
 
Comparació de la prova inicial i la final de 4t d’ESO 
 
 
En general podem afirmar que: 
 

- Els resultats obtinguts en la prova inicial de trigonometria a 4t d’ESO són 
millors que en la prova final. 

- Els exercicis d’aplicació directa d’una fórmula, els resolen correctament un 
percentatge més elevat d’alumnes que en el cas dels problemes que tenen 
diferents apartats que un depèn de l’altre. 

- Si el problema té l’esquema, el percentatge d’alumnes que el resol 
correctament és superior. 

- Quan augmenta en nivell d’abstracció, el percentatge d’alumnes que resol 
correctament l’exercici és menor. 

 
Les principals dificultats que presenten els alumnes en resoldre els problemes són: 
 

- La interpretació dels enunciats dels problemes, és a dir, el redactat. 
- L’elaboració de l’esquema del problema.  
- Aplicar la semblança de triangles (Teorema de Tales). 
- Aplicar el teorema de Pitàgores. 
- Aplicar la propietat distributiva. 
- Errors de càlcul o de resolució d’equacions.  
- Utilitzar fórmules per realitzar càlculs. 
- No tenir clars determinats conceptes: hipotenusa, catet, raó de semblança, raó 

trigonomètrica, angle complementari, ... 
- Aplicar la conversió d’unitats o treballar amb diferents unitats a la vegada. 
- Utilitzar una raó trigonomètrica enlloc de l’altra per calcular determinades 

dades. 
- Poca precisió en el resultat. 
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4.1.2. Anàlisi dels principals errors 
 
 
L’anàlisi dels principals errors el farem a partir de tota la mostra (A+B) i amb aquells 
errors més significatius (>5%). Tanmateix, inclourem alguns altres errors que tot i que 
no són significatius quantitativament ens semblen interessants de comentar. 
 
 
Prova inicial de 4t d’ESO (Prova 1) 
 
 
1. L’ombra projectada per un semàfor de 1,8 m d’altura és d’1,5 m. En aquest 

mateix moment, un edifici projecta una ombra de 27 m. Troba l’altura de 
l’edifici. 

 
 El 29,09% dels alumnes comet algun error en resoldre aquest problema, en 

concret, 48 alumnes: 31 del centre A (26,27%) i 17 del centre B (36,17%). 
 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 1 
són: 
 

- No elaborar correctament l’esquema del problema. 
- No aplicar correctament la semblança de triangles (el teorema de Tales) per no 

respectar la correspondència entre costats. 
- La manera com està redactat el problema. 

 
Les causes principals dels errors comesos es donen en els dos centres i en tots els 
grups, sobretot en els grups A, B i C (concertat) i en el grup C (públic).  
 

Cal tenir en compte que hi ha diversos errors comesos per un percentatge petit 
d’alumnes que no podem descuidar. Es tracta d’errors de càlcul o errors en les dades 
força significatius: 
 

- Prendre 18 enlloc de 1,8 o 15 enlloc de 1,5. 
- Aïllar erròniament les incògnites d’una equació: passar un terme a l’altre costat 

de l’equació dividint enlloc de multiplicant, o sumant enlloc de restant. 
- Realitzar diferents operacions incorrectes: considerar que l’ombra que projecta 

l’edifici és 27-1,5 (ombra de l’arbre), sumar 1,5 a 27 (considerant que l’ombra 
que projecta l’edifici és 28,5 m). 

 
 

2. Calcula la longitud dels costats x, y i z de la figura: 
 

 
 



150 
 

 
 El 41,21% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat x de la 

figura, en concret, 68 alumnes: 49 del centre A (41,52%) i 19 del centre B 
(40,42%). 

 El 40% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat y de la 
figura, en concret, 66 alumnes: 48 del centre A (40,68%) i 18 del centre B 
(38,30%). 

 El 37,58% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat z de la 
figura, en concret, 62 alumnes: 45 del centre A (38,14%) i 17 del centre B 
(36,17%). 

 
Cal tenir en compte que el valor del costat z s’utilitza per calcular el de y i aquest per 
calcular el de x, per aquest motiu, el percentatge d’alumnes que comet algun error és 
superior en el cas de calcular x que la z. 
 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 2 
són: 
 

- No elaborar l’esquema dels triangles resultants de la figura. 
- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- Aplicar la semblança de triangles de forma errònia. 
- Prendre el valor erroni de l’apartat anterior com l’altura de la segona figura. 

 
Aquestes són les causes majoritàries que han comès alumnes dels dos centres. 
 
Cal tenir en compte també que hi ha errors de càlcul comesos per alguns alumnes que 
són significatius, per exemple: 8x9/16=5,5, 3+2+4+7=18, 72:16=1,57, etc. 
 
 
3. a) Els dos triangles de la figura són semblants? Per què?   
      b) Calcula la longitud del costat x del triangle ABC de la figura. 
 

 
 
Ens centrarem en l’apartat b) ja que l’apartat a) és qualitatiu i s’analitzarà en l’apartat 
4.4 d’aquest capítol. 
 
 El 15,15% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat x del 

triangle ABC de la figura, en concret, 25 alumnes: 17 del centre A (14,41%) i 8 del 
centre B (17,02%). 

 
 



151 
 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 3 
són: 
 

- No aplicar correctament el teorema de Pitàgores (no tenir clar la hipotenusa i 
els catets i el fet que per aplicar Pitàgores, els triangles han de ser rectangles). 

- No aplicar correctament la semblança de triangles (el teorema de Tales) per no 
respectar la correspondència entre costats. 

 
4. Els dos triangles rectangles de la figura són semblants. 

 

 
 
a) Troba la raó de semblança. 
b) Calcula l’àrea de cada triangle. 
c) Calcula la raó (quocient) entre les àrees dels dos triangles. 
d) Quina relació hi ha entre la raó de semblança i la raó de les àrees? 

 
Ens centrarem en els apartats a) b) i c) ja que són els quantitatius i el d) s’analitzarà en 
l’apartat 4.4 d’aquest capítol. 

 
 El 19,39% dels alumnes comet algun error en trobar la raó de semblança, en 

concret, 32 alumnes: 25 del centre A (21,19%) i 7 del centre B (14,89%). 
 El 8,48% dels alumnes comet algun error en calcular l’àrea del triangle petit, en 

concret, 14 alumnes: 10 del centre A (8,47%) i 4 del centre B (8,51%). 
 El 35,76% dels alumnes comet algun error en calcular l’àrea del triangle gran, en 

concret, 59 alumnes: 45 del centre A (38,14%) i 14 del centre B (29,79%). 
 El 22,42% dels alumnes comet algun error en calcular la raó (quocient) entre les 

àrees dels dos triangles, en concret, 37 alumnes: 28 del centre A (23,73%) i 9 del 
centre B (19,15%). 
 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 4 
són: 
 

- No aplicar correctament la semblança de triangles (el teorema de Tales) per no 
respectar la correspondència entre costats. Considerar la base del triangle com 
a 2x enlloc de (2+x). 

- Calcular erròniament el valor de la x i considerar que és el mateix valor de k. 
- Cometre diversos errors de càlcul (3:1=2), (2x1/2=2),  (6x3/2=6), (6x3/2=8)..... i 

de resolució d’equacions: (3/1 = x/2) -> x=3x1:2 = 1,5. 
- No aplicar la fórmula correcta per calcular l’àrea del triangle (bxh o (b+h)/2) 
- Considerar la hipotenusa com l’altura del triangle.  
- Utilitzar dades calculades en apartats anteriors. Si aquestes són errònies, tots 

els càlculs posteriors, ho són. Per exemple, si el càlcul de les àrees és erroni, 
la relació de les àrees, també. 
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- Confusió en saber el què es demana. Exemple: Aplicar l’arrel quadrada o el 
quadrat del valor que es demanava. 

- No tenir clar el concepte de raó entre les àrees: (9-1=8) o (12-1=11), (6+1=7). 
 
5. El plànol d’una ciutat és fet a escala E = 1: 5000.  

 

a) Què significa aquesta escala? 
b) A quina distància sobre el plànol han d’estar dos punts de la ciutat 

separats per 1,2 Km?  
c) Quina és la distància entre dos punts de la ciutat que en el plànol disten 

35 cm? 
 
 
Ens centrarem en els apartats b) i c) ja que són els quantitatius i l’a) s’analitzarà en 
l’apartat 4.4 d’aquest capítol. 
 
 El 37,58% dels alumnes comet algun error en trobar la distància sobre el plànol a 

la qual han d’estar dos punts de la ciutat separats per 1,2 Km, en concret, 62 
alumnes: 46 del centre A (38,98%) i 16 del centre B (34,04%). 

 El 25,45% dels alumnes comet algun error en trobar la distància entre dos punts de 
la ciutat que en el plànol disten 35 cm, en concret, 42 alumnes: 32 del centre A 
(27,12%) i 10 del centre B (21,28%). 
 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 5 
són: 
 

- No realitzar correctament la conversió d’unitats (de km a cm o de cm a km). 
- Treballar amb diferents unitats a la vegada. 
- Aplicar de forma incorrecta la relació que s’estableix a l’escala. 
- Cometre errors de càlcul: 5000x35=17500m, 35x5000=125000cm. 
- La manera com està redactat el problema. 

 
En els casos en els quals no es pot conèixer la causa de l’error és degut al fet que 
l’alumne indica el resultat final però no el procediment que ha seguit per obtenir-lo o 
bé, realitza el procediment però no és possible determinar la causa de l’error. 
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Síntesi 
 
Per tant, podem dir que les principals causes dels errors comesos en resoldre els 
exercicis de la prova inicial de 4t d’ESO són: 
 
A nivell conceptual: 
 

- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica. 
- No tenir clar el concepte de raó entre les àrees: (9-1=8) o (12-1=11), (6+1=7). 
- Confondre els catets i la hipotenusa en un triangle rectangle. 
- No tenir clara la fórmula correcta per calcular l’àrea del triangle (bxh o (b+h)/2) 

 
A  nivell procedimental: 
 

- No separar correctament els triangles. Prendre les bases de forma errònia. No 
elaborar l’esquema dels triangles resultats de la figura. 

- No aplicar correctament la semblança de triangles (el teorema de Tales) per no 
respectar la correspondència entre costats. 

- No aplicar correctament el teorema de Pitàgores. 
- Calcular erròniament el valor de la x i considerar que és el mateix valor de k 

(raó de semblança). 
- Cometre diversos errors de càlcul (3:1=2), (2x1/2=2),  (6x3/2=6), (6x3/2=8) 
- Cometre errors en resoldre equacions senzilles: (3/1 = x/2) -> x=3x1:2 = 1,5. 
- Considerar la hipotenusa com l’altura del triangle.  
- Calcular l’àrea del triangle de forma errònia. 
- Utilitzar dades calculades en apartats anteriors. Si aquestes són errònies, tots 

els càlculs posteriors, ho són. Per exemple, si el càlcul de les àrees és erroni, 
la relació de les àrees, també. 

- Confusió en saber el què es demana. Exemple: Aplicar l’arrel quadrada o el 
quadrat del valor que es demanava. 

- No aplicar correctament la conversió d’unitats (de km a cm o de cm a km). 
- Treballar amb diferents unitats a la vegada. 
- Aplicar de forma incorrecta la relació que s’estableix a l’escala. 

 
A nivell competencial: resolució de problemes. 
 

- No elaborar correctament l’esquema del problema. 
- La manera com està redactat el problema. 
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Prova final de 4t d’ESO (Prova 2) 
 
 
1. Calcula la longitud dels costats x, y i z de la figura: 
 

 
 
 
 El 27,88% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat x de la 

figura, en concret, 46 alumnes: 38 del centre A (32,20%) i 8 del centre B (17,02%). 
 El 32,12% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat y de la 

figura, en concret, 53 alumnes: 40 del centre A (33,89%) i 13 del centre B 
(27,66%). 

 El 30,30% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat z de la 
figura, en concret, 50 alumnes: 38 del centre A (32,20%) i 12 del centre B 
(25,53%). 

 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 1 
són: 
 

- No elaborar l’esquema dels triangles resultants de la figura. 
- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- Aplicar la semblança de triangles de forma errònia. 
- Prendre el valor erroni de l’apartat anterior com l’altura de la segona figura. 

 
Ha disminuït notablement el nombre d’alumnes que cometen algun error en resoldre 
l’exercici 1 respecte a la prova inicial. Tot i així, les principals causes són les mateixes. 
 
2. L’escala de la figura forma un angle de 60º amb el terra, i el seu peu es troba 

situat a 2,4 m de la paret. Quina és la longitud x de l’escala? 
 

 
 
 El 26,67% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud de l’escala, en 

concret, 44 alumnes: 38 del centre A (32,20%) i 6 del centre B (12,77%). 
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Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 2 
són: 
 

- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica d’un angle. 
- Utilitzar una raó trigonomètrica enlloc d’una altra. 

- Aïllar la incògnita de forma incorrecta. Error en resoldre l’equació 
x

4,2
º60cos   

- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle i no aplicar-les 
correctament. 

- Realitzar operacions amb angles i costats sense la raó trigonomètrica.  
 

3. Determina el valor de x i de y en el següent triangle rectangle sabent que: 

3

2
sin   

 
 
 El 20% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del costat x del triangle 

rectangle, en concret, 33 alumnes: 30 del centre A (25,42%) i 3 del centre B 
(6,38%). 

 El 16,36% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del costat y del 
triangle rectangle, en concret, 27 alumnes: 23 del centre A (19,49%) i 4 del centre 
B (8,51%). 
 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 3 
són: 
 

- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle (per exemple, 
considerar que si tgx=a/b, llavors sinx=a i cosx=b). 

- Prendre el valor del sinus, cosinus o tangent d’un angle com l’angle (per 
exemple, si sinx=2/3, prendre x=2/3). 

- Aplicar el teorema de Pitàgores de forma errònia, no tenint clar els catets i la 
hipotenusa. 

- Calcular el valor de l’angle, de forma errònia, a partir d’una raó trigonomètrica 
(per exemple, trobar el valor de l’angle a partir de sinx=2/3).  

- Errors en resoldre les equacions senzilles que resulten (per exemple, 1=x/9). 
Aïllar la incògnita erròniament. 

- Realitzar operacions en les quals intervinguin les longituds dels costats i els 
angles.  

- Utilitzar valors calculats anteriorment fent aproximacions.  
- Utilitzar una raó trigonomètrica enlloc d’una altra. 
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4. Determina les raons trigonomètriques de l’angle  (sin, cos i tg) del triangle 
rectangle de la figura, sense utilitzar la calculadora: 
 

 
 El 8,48% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del costat del triangle 

rectangle (catet), en concret, 14 alumnes: 9 del centre A (7,63%) i 5 del centre B 
(10,64%). 

 El 21,21% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del sinβ, en concret, 
35 alumnes: 26 del centre A (22,03%) i 9 del centre B (19,15%). 

 El 9,09% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del cosβ, en concret, 
15 alumnes: 9 del centre A (7,63%) i 6 del centre B (12,77%). 

 El 21,21% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de la tgβ, en 
concret, 35 alumnes: 25 del centre A (21,19%) i 10 del centre B (21,28%). 

 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 4 
són: 
 

- Cometre errors de càlcul en aplicar el teorema de Pitàgores (per exemple, 32-
22=6-4=2 o bé =6). 

- Aplicar el teorema de Pitàgores erròniament (per exemple, 
catet2=catet2+hipotenusa2 o catet=catet2+hipotenusa2) 

- Aplicar la relació fonamental de la trigonometria de forma errònia. 
- Considerar que els angles del triangle tenen el mateix valor, 45º. 
- Errors de càlcul en trobar el valor del catet que faltava. 
- Utilitzar fórmules trigonomètriques incorrectes. 
- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle. 
- Considerar que el valor del sinus i del cosinus pot ser més gran que 1. 
- Fer suposicions errònies (per exemple, si tgx=a/b, llavors, sinx=a i cosx=b). 

 
5. Des d’un far situat a 40 m sobre el nivell del mar es veu un vaixell sota un 

angle de 55º. A quina distància del far es troba el vaixell? 
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 El 16,97% dels alumnes no utilitza el mètode correcte per resoldre el problema, en 
concret, 28 alumnes: 26 del centre A (22,03%) i 2 del centre B (4,26%). 

 El 28,48% dels alumnes comet algun error en calcular la distància del vaixell al far, 
en concret, 47 alumnes: 45 del centre A (38,14%) i 2 del centre B (4,26%). 
 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 5 
són: 

 

- Considerar que la distància del far al vaixell és la hipotenusa del triangle enlloc 
del catet. 

- Confusió en la definició de les raons trigonomètriques. 
- Realitzar operacions d’angles i costats al mateix temps sense cap raó 

trigonomètrica. 
- Utilitzar raons trigonomètriques de forma errònia.  
- No tenir clar el concepte d’angle complementari. 
- Cometre errors de càlcul. 

- Errors en aïllar una incògnita d’una equació senzilla: 
40

º35
40

º55
d

tgo
d

tg   

- Poca precisió en el resultat. Utilitzar pocs decimals.  
- Dificultat en calcular els angles complementaris. 
- Manca clarificar el concepte de raó trigonomètrica i de longitud. 
- Error en la definició de cada una de les raons trigonomètriques i la seva utilitat. 

 
6.  Des d’un cert punt s’observa la part més alta d’una xemeneia d’una masia  

sota un angle de 60º. Endarrerint la posició 250 m en la direcció adient, 
l’angle esdevé de 30º. Quina és l’altura d’aquesta xemeneia? 

 

 
 
 El 27,27% dels alumnes comet algun error en el plantejament del problema, en 

concret, 45 alumnes: 38 del centre A (32,20%) i 7 del centre B (14,89%). 
 El 36,97% dels alumnes comet algun error en la resolució del problema, en 

concret, 61 alumnes: 51 del centre A (43,22%) i 10 del centre B (21,28%). 
 El 29,70% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de x, en concret, 49 

alumnes: 40 del centre A (33,89%) i 9 del centre B (19,15%). 
 El 19,39% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de y, en concret, 32 

alumnes: 28 del centre A (23,73%) i 4 del centre B (8,51%). 
 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 6 
són: 
 

- No tenir clara la definició de sinus cosinus i tangent d’un angle. 
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- Utilitzar el sinus de l’angle sense considerar l’angle, només utilitzant els angles i 

els costats, com si es tractés de proporcionalitat (per exemple, si 
y

x
tg º60 , 

considerar 
y

x
º60 ). 

- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica: operar angles i longituds sense 
cap raó trigonomètrica. Operar amb angles i costats a la vegada (per exemple, 

º30

250

º60


y
). 

- No separar correctament els triangles. Prendre les bases de forma errònia. 
- No dibuixar l’esquema dels triangles que resulten de la figura. 
- Aplicar la propietat distributiva erròniament (per exemple, 

tg30º·(250+y)=250+y·tg30º). 
- Operar erròniament amb el mínim comú múltiple en resoldre l’equació. 
- Aïllar erròniament una incògnita d’una equació: passar una variable que està 

dividint a sumar o d’un costat a l’altre sense canviar de signe. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i no rectangle i què es pot aplicar 

en cada cas. 
- Resoldre incorrectament el sistema pel mètode de substitució. 
- Considerar que el producte de raons trigonomètriques iguals és igual a la raó 

trigonomètrica del producte d’angles (per exemple, tgx·tgy=tg(x·y)). 
- Utilitzar valors calculats anteriorment de forma errònia. 

 
La major part dels errors són deguts a problemes en la resolució d’equacions: no 
operar correctament amb el m.c.m., no aplicar la propietat distributiva correctament 
(només multiplicar un dels termes del parèntesi), no tenir clara la prioritat de les 
operacions, no aïllar correctament la incògnita... així com en la resolució del sistema 
d’equacions (no substituir correctament els termes...). 
 
 
 
Síntesi 
 
Per tant, podem dir que les causes principals que poden explicar els errors comesos 
en resoldre els exercicis de la prova final de 4t d’ESO són: 
 
A nivell conceptual: 
 

- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica d’un angle. Manca clarificar el 

concepte de raó trigonomètrica i de longitud. 
- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle. 
- Confondre els catets i la hipotenusa en un triangle rectangle. 
- Considerar que el valor del sinus o del cosinus pot ser més gran que 1. 
- No tenir clar el concepte d’angle complementari. 
- No tenir clara la relació fonamental de la trigonometria. 
- Considerar que els angles d’un triangle rectangle tenen el mateix valor, 45º. 
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- Considerar la linealitat en les funcions trigonomètriques. 
- Considerar que el producte de raons trigonomètriques iguals és igual a la raó 

trigonomètrica del producte d’angles. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i no rectangle i què es pot aplicar 

en cada cas. 
 
 
A  nivell procedimental: 
 

- No separar correctament els triangles. Prendre les bases de forma errònia. 
- Aplicar la semblança de triangles de forma errònia. 
- Utilitzar una raó trigonomètrica enlloc d’una altra. 
- Utilitzar fórmules trigonomètriques incorrectes. 
- Utilitzar raons trigonomètriques de forma errònia.  
- Prendre el valor del sinus, cosinus o tangent d’un angle com l’angle. 
- No aplicar correctament la definició del sinus, cosinus i tangent d’un angle. 
- Realitzar operacions amb angles i costats sense la raó trigonomètrica: operar 

angles i longituds sense cap raó trigonomètrica.  
- Aïllar la incògnita de forma incorrecta d’una equació senzilla. Error en resoldre 

una equació senzilla. 
- Aplicar el teorema de Pitàgores de forma errònia. 
- Cometre errors de càlcul, per exemple, en aplicar el teorema de Pitàgores. 
- Calcular el valor de l’angle de forma errònia a partir d’una raó trigonomètrica de 

l’angle.  
- Aplicar la relació fonamental de la trigonometria de forma errònia. 
- Fer suposicions errònies. 
- Poca precisió en el resultat. Utilitzar pocs decimals. Arrodonir els decimals fa 

que alguns resultats siguin poc exactes. 
- Dificultat en calcular els angles complementaris. 
- Utilitzar el sinus de l’angle sense considerar l’angle, només utilitzant els angles i 

els costats, com si es tractés de proporcionalitat. 
- Aplicar la propietat distributiva erròniament. 
- Operar erròniament amb el mínim comú múltiple en resoldre l’equació. 
- Resoldre incorrectament el sistema pel mètode de substitució. 
- Utilitzar valors calculats anteriorment de forma errònia. 

 
 
A nivell competencial: resolució de problemes. 
 

- No separar correctament els triangles. Prendre les bases dels triangles de 
forma errònia. 

- No elaborar l’esquema dels triangles resultants de la figura. 
- Considerar que la distància del far al vaixell és la hipotenusa del triangle enlloc 

del catet. 
- Utilitzar valors calculats anteriorment fent aproximacions.  
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4.1.3. Síntesi de l’anàlisi A 
 
 
Una vegada analitzats els principals errors que cometen els alumnes en resoldre la 
prova inicial (prova 1) i la prova final (prova 2) de 4t d’ESO, es presenta la relació 
d’errors que es redueixen és a dir, que milloren, els que perduren en el temps i els que 
apareixen a la prova final de 4t d’ESO. 
 
Errors que es redueixen, que milloren. 
 
La majoria dels errors es redueixen. El nombre d’alumnes que cometen un determinat 
tipus d’error disminueix malgrat no s’elimina. Alguns dels que disminueixen són els que 
tenen com a causes principals: 
 

- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- Aplicar incorrectament la semblança de triangles. 
- Aplicar el teorema de Pitàgores de forma errònia. 
- No tenir clars determinats conceptes: raó, hipotenusa, catet, escala,... 
- Errors comesos en resoldre equacions. 
- No aplicar correctament la fórmula per calcular l’àrea del triangle. 
- No aplicar correctament la conversió d’unitats. 
- Treballar amb diferents unitats a la vegada. 
 

Errors que perduren en el temps: 
 

Els errors que perduren en el temps són els que tenen com a causes principals: 
 

- No elaborar l’esquema dels triangles resultants de la figura. 
- No aplicar correctament la semblança de triangles (el teorema de Tales) per no 

respectar la correspondència entre costats. 
- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- No aplicar correctament el teorema de Pitàgores, no tenint clar els catets i la 

hipotenusa i el fet que per aplicar Pitàgores, els triangles han de ser rectangles. 
- Considerar la hipotenusa com l’altura del triangle. 
- Utilitzar dades calculades en apartats anteriors. Si aquestes són errònies, tots 

els càlculs posteriors, ho són. Per exemple, si el càlcul de les àrees és erroni, 
la relació de les àrees, també. 

- Aïllar la incògnita d’una equació senzilla de forma incorrecta. Error en resoldre 
equacions senzilles. 

- Errors de càlcul. 
- Poca precisió en el resultat. Utilitzar pocs decimals. Arrodonir els decimals fa 

que alguns resultats siguin poc exactes. 
 
Altres errors que apareixen en la prova final de 4t d’ESO 
 
Els errors que apareixen en la prova final de 4t d’ESO són els que tenen com a causes 
principals: 
 

- Utilitzar una raó trigonomètrica enlloc d’una altra. 
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- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle i no aplicar-les 
correctament. 

- Realitzar operacions amb angles i costats sense la raó trigonomètrica.  
- Prendre el valor del sinus, cosinus o tangent d’un angle com l’angle. 
- Calcular el valor de l’angle de forma errònia.  
- Aplicar la relació fonamental de la trigonometria de forma errònia. 
- Considerar que els angles del triangle tenen el mateix valor, 45º. 
- Utilitzar fórmules trigonomètriques incorrectes així com raons trigonomètriques 

de forma errònia. 
- Considerar que el valor del sinus o del cosinus pot ser més gran que 1. 
- Dificultat en calcular els angles complementaris. 
- Utilitzar el sinus de l’angle sense considerar l’angle, només utilitzant els angles i 

els costats, com si es tractés de proporcionalitat. 
- No tenir clar el  concepte de raó trigonomètrica: operar angles i longituds sense 

cap raó trigonomètrica. Operar amb angles i costats a la vegada.  Manca 
clarificar el concepte de raó trigonomètrica i de longitud. 

- Aplicar la propietat distributiva erròniament. 
- Operar erròniament amb el mínim comú múltiple en resoldre l’equació. 
- Resoldre incorrectament el sistema pel mètode de substitució. 
- Considerar que el producte de raons trigonomètriques iguals és igual a la raó 

trigonomètrica del producte d’angles. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i no rectangle i què es pot aplicar 

en cada cas. 
 

 

4.2. Anàlisi B (Proves 2 i 3) 
 
 

4.2.1. Anàlisi quantitativa global 
 
 
En primer lloc realitzarem una anàlisi quantitativa global, de moment sense tenir en 
compte els errors, de les proves 2 (final de 4t d’ESO) i 3 (inicial de 1r de Batxillerat). 
 

Veure annex 12 (Resultats de la prova final de 4t d’ESO considerant els alumnes que 
continuen estudiant Matemàtiques a 1r de Batxillerat científic o tecnològic) i annex 13 
(Resultats de la prova inicial de 1r de Batxillerat). 
 
 
Prova final de 4t d’ESO (Prova 2) 
 
 
En total han realitzat la prova 165 alumnes, però, d’aquests, 64 continuen estudiant 
matemàtiques a batxillerat. Per tant, prendrem la mostra de 64 alumnes: 44 del centre 
A (concertat) i 20 del centre B (institut). 
 

La prova final de 4t d’ESO (prova 2) s’ha passat a tots els alumnes de 4t d’ESO una 
vegada finalitzat el tema de trigonometria. 
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En la taula 4.14 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error, en els apartats dels exercicis quantitatius de la prova 2.  
 
 

PROBLEMA CENTRE 
A 

CENTRE 
B 

CENTRE 
(A+B) 

MITJANA 
A 

MITJANA 
B 

MITJANA 

PR 1.1 29 
(65,91%) 

15 
(75,00%) 

44 
(68,75%) 

6,591 7,500 6,875 

PR 1.2 27 
(61,36%) 

14 
(70,00%) 

41 
(64,06%) 

6,135 7,000 6,406 

PR 1.3 28 
(63,64%) 

14 
(70,00%) 

42 
(65,63%) 

6,364 7,000 6,563 

PR 2.1 34 
(77,27%) 

15 
(75,00%) 

49 
(76,56%) 

7,727 7,500 7,656 

PR 3.1 27 
(61,36%) 

14 
(70,00%) 

41 
(64,06%) 

6,136 7,000 6,406 

PR 3.2 31 
(70,45%) 

14 
(70,00%) 

45 
(70,31%) 

7,045 7,000 7,031 

PR 4.1 14 
(31,82%) 

11 
(55,00%) 

25 
(39,06%) 

3,182 5,500 3,906 

PR 4.2 15 
(34,09%) 

13 
(65,00%) 

28 
(43,75%) 

3,409 6,500 4,375 

PR 4.3 30 
(68,18%) 

17 
(85,00%) 

47 
(73,44%) 

6,818 8,500 7,344 

PR 4.4 15 
(34,09%) 

13 
(65,00%) 

28 
(43,75%) 

3,409 6,500 4,375 

PR 5.1 33 
(75,00%) 

12 
(60,00%) 

45 
(70,31%) 

7,500 6,000 7,031 

PR 5.2 25 
(56,82%) 

12 
(60,00%) 

37 
(57,81%) 

5,682 6,000 5,781 

PR 6.1 27 
(61,36%) 

9 
(45,00%) 

36 
(56,25%) 

6,136 4,500 5,625 

PR 6.2 12 
(27,27%) 

6 
(30,00%) 

18 
(28,13%) 

2,727 3,000 2,813 

PR 6.3 14 
(31,82%) 

6 
(30,00%) 

20 
(31,25%) 

3,182 3,000 3,125 

PR 6.4 12 
(18,75%) 

6 
(30,00%) 

18 
(28,13%) 

1,875 3,000 2,813 

MITJANA    5,245 5,969 5,508 
Taula 4.14. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en la prova 2 
 
Observem que els resultats que s’obtenen considerant només els alumnes que 
segueixen estudiant matemàtiques a batxillerat són molt millors que quan tenim en 
compte tota la mostra d’alumnes de 4t d’ESO. 
Globalment, observem que el centre B obté millors resultats que el centre A, el 
percentatge d’alumnes que dóna una resposta sense cap error és superior en el centre  
B (públic) que en l’A (concertat) i la mitjana de notes de cada exercici també. La 
mitjana del centre A és 5,245, la del centre B és 5,969 i la mitjana global és 5,508. Per 
tant, la diferència entre els dos centres és 0,724. 
En el cas del centre A, en 10 dels 16 apartats que s’han estudiat, s’ha obtingut una 
mitjana superior a 5, és a dir, més del 50% dels alumnes ha respost correctament i en 
el centre B passa en 12 dels 16 apartats.  
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Globalment, 10 dels 16 apartats tenen una mitjana superior a 5, és a dir, més d’un 
50% dels alumnes ha respost correctament. 
El problema amb millors resultats és el 2.1 seguit del 4.3 i dels apartats 3.2 i 5.1. En 
tots aquests casos la mitjana és superior a 7. 
Aquells exercicis o problemes que es calculen directament sense que un apartat 
depengui de l’altre, els resultats són millors que aquells que tenen diferents apartats en 
els quals un depèn de l’altre. 
 
Si analitzem problema a problema obtenim: 
 
Problema 1 
 
En la taula 4.15 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 1 de la prova 2 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 1.1 29 
(65,91%) 

15 
(75,00%) 

44 
(68,75%) 

6,591 7,500 6,875 

PR 1.2 27 
(61,36%) 

14 
(70,00%) 

41 
(64,06%) 

6,135 7,000 6,406 

PR 1.3 28 
(63,64%) 

14 
(70,00%) 

42 
(65,63%) 

6,364 7,000 6,563 

Taula 4.15. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 1 
 
En els tres apartats del problema 1, el percentatge d’alumnes que resol correctament 
l’exercici és superior al 60%. El percentatge d’alumnes del centre A que resol 
correctament l’exercici és inferior al del centre B. 
Globalment, la mitjana dels tres apartats és pràcticament 6,5.  
Cal tenir en compte que el resultat d’un apartat s’utilitza per resoldre els altres. Per 
tant, si en un dels apartats s’ha comès un error, aquest s’arrossega i influeix en el 
resultat dels altres. De totes maneres, també hi ha alumnes que resolen correctament 
un dels apartats (el primer valor que s’ha de calcular, la z), corresponent a l’apartat PR 
1.3 i comenten errors en resoldre els altres.  
 
Problema 2 
 
En la taula 4.16 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 2 de la prova 2 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 2.1 34 
(77,27%) 

15 
(75,00%) 

49 
(76,56%) 

7,727 7,500 7,656 

Taula 4.16. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 2 
 
Globalment, el percentatge d’alumnes que resol correctament l’exercici és superior al 
75%. Tot i així, en el cas del centre A és superior al 77% i en el centre B és del 75%. 
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Problema 3 
 
En la taula 4.17 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 3 de la prova 2 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 3.1 27 
(61,36%) 

14 
(70,00%) 

41 
(64,06%) 

6,136 7,000 6,406 

PR 3.2 31 
(70,45%) 

14 
(70,00%) 

45 
(70,31%) 

7,045 7,000 7,031 

Taula 4.17. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 3 
 
El percentatge d’alumnes que resol correctament cada un dels apartats del problema 3 
és superior al 60%.  
Els resultats obtinguts pel centre B són millors que els obtinguts pel centra A. 
Majoritàriament, els alumnes resolen millor l’apartat 3.2 que el 3.1.  
 
Problema 4 
 
En la taula 4.18 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 4 de la prova 2 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 4.1 14 
(31,82%) 

11 
(55,00%) 

25 
(39,06%) 

3,182 5,500 3,906 

PR 4.2 15 
(34,09%) 

13 
(65,00%) 

28 
(43,75%) 

3,409 6,500 4,375 

PR 4.3 30 
(68,18%) 

17 
(85,00%) 

47 
(73,44%) 

6,818 8,500 7,344 

PR 4.1 14 
(31,82%) 

11 
(55,00%) 

25 
(39,06%) 

3,182 5,500 3,906 

Taula 4.18. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 4 
 
 
El percentatge d’alumnes del centre B que resol correctament l’exercici és superior al 
del centre A. En general, els resultats obtinguts pels dos centres no són bons sobretot 
en els apartats 4.1, 4.2 i 4.4. De fet, el valor obtingut en l’apartat 4.1 s’utilitza per trobar 
el resultat dels apartats 4.2 i 4.4. Per aquest motiu, els percentatges són semblants.  
En el cas de l’apartat 4.3, el resultat s’obté a partir de les dades que es donen a 
l’enunciat de l’exercici (es tracta d’aplicar la definició de la raó trigonomètrica cosβ), 
per això, el percentatge d’alumnes que ha contestat correctament és molt superior als 
altres apartats i més gran del 65%. 
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Problema 5 
 
En la taula 4.19 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 5 de la prova 2 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 5.1 33 
(75,00%) 

12 
(60,00%) 

45 
(70,31%) 

7,500 6,000 7,031 

PR 5.2 25 
(56,82%) 

12 
(60,00%) 

37 
(57,81%) 

5,682 6,000 5,781 

Taula 4.19. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 5 
 
El percentatge d’alumnes del centre A que ha utilitzat el mètode correcte (PR 5.1) per 
resoldre l’exercici és superior al centre B. Tot i així, el percentatge d’alumnes que ha 
resolt correctament l’exercici és superior en el cas del centre B que del centre A (PR 
5.2).  
Observem que en el centre B, el mateix nombre d’alumnes que utilitza el mètode 
correcte per resoldre l’exercici, l’acaba resolent bé. En canvi, en el centre A, hi ha un 
percentatge més elevat que en el B que el planteja correctament però, els que el 
resolen bé és inferior. 
Globalment, els resultats són millors en l’apartat 5.1 que en el 5.2.  
 
Problema 6 
 
En la taula 4.20 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 6 de la prova 2 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 6.1 27 
(61,36%) 

9 
(45,00%) 

36 
(56,25%) 

6,136 4,500 5,625 

PR 6.2 12 
(27,27%) 

6 
(30,00%) 

18 
(28,13%) 

2,727 3,000 2,813 

PR 6.3 14 
(31,82%) 

6 
(30,00%) 

20 
(31,25%) 

3,182 3,000 3,125 

PR 6.4 12 
(18,75%) 

6 
(30,00%) 

18 
(28,13%) 

1,875 3,000 2,813 

Taula 4.20. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 6 
 
El percentatge d’alumnes que planteja correctament l’exercici és molt superior en el 
centre A que en el B (PR 6.1), però, pràcticament el resol bé el mateix percentatge en 
els dos centres (PR 6.2). Per tant, en el centre A hi ha molts alumnes que cometen 
l’error en la resolució.  
En el centre B, el mateix percentatge d’alumnes calcula correctament l’apartat 6.3 i el 
6.4. En canvi, en el cas del centre A, el percentatge és diferent cosa que ens indica 
que en resoldre l’apartat 6.4 utilitzant el valor del 6.3, cometen errors. Cal tenir en 
compte que el resultat d’un apartat s’utilitza per calcular l’altre. 
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Per tant, tenint en compte l’anàlisi quantitativa global de la prova 2 (prova final 
de 4t d’ESO) sense tenir en compte els errors, podem dir que: 
 

- Els resultats obtinguts considerant només els alumnes que segueixen estudiant 
matemàtiques a batxillerat són molt millors que quan es pren tota la mostra 
d’alumnes de 4t d’ESO. 

- El centre B (públic) ha obtingut millors resultats que el centre A (concertat). 
- El percentatge d’alumnes que resol correctament cada un dels problemes és 

superior en el centre B (públic) que en el centre A (concertat). 
- Els problemes que han resultat més fàcils són el PR 2.1, PR 4.3, PR 3.2 i PR 

5.1. 
- Els problemes que han resultat més difícils són el PR 6.2, PR 6.3 i PR 6.4. 
- Els problemes que es resolen directament, sense que hi hagi dependència d’un 

altre, els resultats són millors que aquells que tenen diferents apartats en els 
quals un depèn de l’altre. 

 
 
Prova inicial de 1r de Batxillerat (Prova 3) 
 
A primer de batxillerat, els dos centres tenen una entrada de força alumnes nous 
provinents d’altres centres. 
Del total d’alumnes de primer de batxillerat que han realitzat la prova només 
considerarem aquells que han cursat el quart d’ESO en cada un dels centres i que 
continuen a Batxillerat. Per tant, el nombre d’alumnes que varen cursar quart d’ESO en 
els respectius centres i que hi continuen a 1r de batxillerat científic o tecnològic són 64 
alumnes: 44 del centre A (concertat) i 20 del centre B (institut). 
 
La prova inicial de 1r de Batxillerat (prova 3) s’ha passat a tots els alumnes de 1r de 
Batxillerat abans d’iniciar el tema de trigonometria. 
 
En la taula 4.21 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error, en els apartats dels exercicis quantitatius de la prova 3.  
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 1.1 34 
(77,27%) 

16 
(80,00%) 

50 
(78,13%) 

7,727 8,000 7,813 

PR 1.2 33 
(75,00%) 

17 
(85,00%) 

50 
(78,13%) 

7,500 8,500 7,813 

PR 1.3 35 
(79,55%) 

18 
(90,00%) 

53 
(82,81%) 

7,955 9,000 8,281 

PR 2.1 40 
(90,91%) 

6 
(30,00%) 

46 
(71,88%) 

9,091 3,000 7,188 

PR 3.1 32 
(72,73%) 

8 
(40,00%) 

40 
(62,50%) 

7,273 4,000 6,250 

PR 3.2 37 
(84,09%) 

9 
(45,00%) 

46 
(71,88%) 

8,409 4,500 7,188 
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PROBLEMA CENTRE 
A 

CENTRE 
B 

CENTRE 
(A+B) 

MITJANA 
A 

MITJANA 
B 

MITJANA 

PR 4.1 15 
(34,09%) 

10 
(50,00%) 

25 
(39,06%) 

3,409 5,000 3,906 

PR 4.2 18 
(40,91%) 

7 
(35,00%) 

25 
(39,06%) 

4,091 3,500 3,906 

PR 4.3 40 
(90,91%) 

8 
(40,00%) 

48 
(75,00%) 

9,091 4,000 7,500 

PR 4.4 17 
(38,64%) 

7 
(35,00%) 

24 
(37,50%) 

3,864 3,500 3,750 

PR 5.1 39 
(88,64%) 

9 
(45,00%) 

48 
(75,00%) 

8,864 4,500 7,500 

PR 5.2 29 
(65,91%) 

6 
(30,00%) 

35 
(54,69%) 

6,591 3,000 5,469 

PR 6.1 30 
(68,18%) 

1 
(5,00%) 

31 
(48,44%) 

6,818 0,500 4,844 

PR 6.2 23 
(52,27%) 

1  
(5,00%) 

24 
(37,50%) 

5,227 0,500 3,750 

PR 6.3 22 
(50,00%) 

1  
(5,00%) 

23 
(35,94%) 

5,000 0,500 3,594 

PR 6.4 22 
(50,00%) 

1  
(5,00%) 

23 
(35,94%) 

5,000 0,500 3,594 

MITJANA    6,619 3,906 5,772 
Taula 4.21. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en la prova 3 
 
 
En general s’observa una gran millora en els resultats obtinguts pel centre A i una gran 
davallada en els resultats del centre B. 
 
Globalment, observem que el centre A obté millors resultats que el centre B, el 
percentatge d’alumnes que dóna una resposta sense cap error és superior en el centre 
A (concertat) que en el B (públic) i la mitjana de notes de cada exercici també. La 
mitjana del centre A és 6,619, la del centre B és 3,906 i la mitjana global és 5,772. Per 
tant, la diferència entre els dos centres és 2,713. 
 
En el cas del centre A, en 13 dels 16 apartats que s’han estudiat, han obtingut una 
mitjana superior a 5, és a dir, més del 50% dels alumnes han respost correctament, en 
canvi, en el centre B només passa en 4 dels 16 apartats.  
Globalment, 9 dels 16 apartats tenen una mitjana superior a 5, és a dir, més d’un 50% 
han respost correctament. 
El problema amb millors resultats és el 1, en concret l’apartat 1.3, seguit del 4.3 i 5.1 i 
el que té pitjors resultats és el 6 sobretot els apartats 6.3 i 6.4. 
 
Aquells exercicis o problemes que es calculen directament sense que un apartat 
depengui de l’altre, els resultats són millors que aquells que tenen diferents apartats en 
els quals un depèn de l’altre. 
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Si analitzem problema a problema obtenim: 
 
Problema 1 
 
En la taula 4.22 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 1 de la prova 3 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 1.1 34 
(77,27%) 

16 
(80,00%) 

50 
(78,13%) 

7,727 8,000 7,813 

PR 1.2 33 
(75,00%) 

17 
(85,00%) 

50 
(78,13%) 

7,500 8,500 7,813 

PR 1.3 35 
(79,55%) 

18 
(90,00%) 

53 
(82,81%) 

7,955 9,000 8,281 

Taula 4.22. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 1 
 
En els tres apartats del problema 1, el percentatge d’alumnes que resol correctament 
l’exercici és superior al 75% en el cas del centre A i superior al 80% en el centre B. El 
percentatge d’alumnes del centre B que resol correctament l’exercici és superior al del 
centre A. 
Globalment, la mitjana dels tres apartats és superior a 7,5.  
Cal tenir en compte que el resultat d’un apartat s’utilitza per resoldre els altres. Per 
tant, si en un dels apartats s’ha comès un error, aquest s’arrossega i influeix en el 
resultat dels altres. De totes maneres, també hi ha alumnes que resolen correctament 
un dels apartats (el primer valor que s’ha de calcular, la z), corresponent a l’apartat PR 
1.3 i comenten errors en resoldre els altres.  
 
Problema 2 
 
En la taula 4.23 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 2 de la prova 3 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 2.1 40 
(90,91%) 

6 
(30,00%) 

46 
(71,88%) 

9,091 3,000 7,188 

Taula 4.23. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 2 
 
Globalment, el percentatge d’alumnes que resol correctament l’exercici és superior al 
70%. Tot i així, en el cas del centre A és superior al 90% i en el centre B és del 30%. 
 
Problema 3 
 
En la taula 4.24 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 3 de la prova 3 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
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PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 3.1 32 
(72,73%) 

8 
(40,00%) 

40 
(62,50%) 

7,273 4,000 6,250 

PR 3.2 37 
(84,09%) 

9 
(45,00%) 

46 
(71,88%) 

8,409 4,500 7,188 

Taula 4.24. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 3 
 
El percentatge d’alumnes que resol correctament cada un dels apartats del problema 3 
és superior al 60%.  
Els resultats obtinguts pel centre A són millors que els obtinguts pel centre B. 
Majoritàriament, els alumnes resolen millor l’apartat 3.2 que el 3.1.  
 
Problema 4 
 
En la taula 4.25 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 4 de la prova 3 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 4.1 15 
(34,09%) 

10 
(50,00%) 

25 
(39,06%) 

3,409 5,000 3,906 

PR 4.2 18 
(40,91%) 

7 
(35,00%) 

25 
(39,06%) 

4,091 3,500 3,906 

PR 4.3 40 
(90,91%) 

8 
(40,00%) 

48 
(75,00%) 

9,091 4,000 7,500 

PR 4.4 17 
(38,64%) 

7 
(35,00%) 

24 
(37,50%) 

3,864 3,500 3,750 

Taula 4.25. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 4 
 
El percentatge d’alumnes del centre A que resol correctament l’exercici és superior al 
del centre B. En general, els resultats obtinguts pels dos centres no són bons sobretot 
en els apartats 4.1, 4.2 i 4.4. De fet, el valor obtingut en l’apartat 4.1 s’utilitza per trobar 
el resultat dels apartats 4.2 i 4.4. Per aquest motiu, els percentatges són semblants.  
En el cas de l’apartat 4.3, el resultat s’obté a partir de les dades que es donen a 
l’enunciat de l’exercici (es tracta d’aplicar la definició de la raó trigonomètrica cosβ), 
per això, el percentatge d’alumnes que ha contestat correctament és molt superior als 
altres apartats, en concret del 75% de mitjana (90,91% en el centre A i 40% en el 
centre B). 
 
Problema 5 
 
En la taula 4.26 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 5 de la prova 3 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
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PROBLEMA CENTRE 
A 

CENTRE 
B 

CENTRE 
(A+B) 

MITJANA 
A 

MITJANA 
B 

MITJANA 

PR 5.1 39 
(88,64%) 

9 
(45,00%) 

48 
(75,00%) 

8,864 4,500 7,500 

PR 5.2 29 
(65,91%) 

6 
(30,00%) 

35 
(54,69%) 

6,591 3,000 5,469 

Taula 4.26. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 5 
 
El percentatge d’alumnes del centre A que ha utilitzat el mètode correcte (PR 5.1) per 
resoldre l’exercici és molt superior al centre B. 
El percentatge d’alumnes que ha resolt correctament l’exercici (PR 5.2) és molt 
superior en el cas del centre A que del centre B.  
El percentatge d’alumnes que planteja correctament el problema és molt superior al 
percentatge d’alumnes que el resol bé en els dos centres.  
Globalment, els resultats són millors en l’apartat 5.1 que en el 5.2.  
 
Problema 6 
 
En la taula 4.27 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 6 de la prova 3 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 6.1 30 
(68,18%) 

1 
(5,00%) 

31 
(48,44%) 

6,818 0,500 4,844 

PR 6.2 23 
(52,27%) 

1  
(5,00%) 

24 
(37,50%) 

5,227 0,500 3,750 

PR 6.3 22 
(50,00%) 

1  
(5,00%) 

23 
(35,94%) 

5,000 0,500 3,594 

PR 6.4 22 
(50,00%) 

1  
(5,00%) 

23 
(35,94%) 

5,000 0,500 3,594 

Taula 4.27. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 6 
 
El percentatge d’alumnes que planteja correctament l’exercici (PR 6.1) és molt superior 
en el centre A que en el B. Passa exactament el mateix amb el percentatge d’alumnes 
que el resol bé dels dos centres (PR 6.2). Els quatre percentatges són iguals en el cas 
del centre B i varien una mica en el cas del centre A. 
En el centre B, el mateix percentatge d’alumnes calcula correctament l’apartat 6.3 i el 
6.4. En canvi, en el cas del centre A, el percentatge és diferent cosa que ens indica 
que hi ha alumnes que cometen errors de càlcul. 
 
 
Per tant, tenint en compte l’anàlisi quantitativa global de la prova 3 (prova inicial 
de 1r de Batxillerat) sense tenir en compte els errors, podem dir que: 
 
 

- El centre A (concertat) ha obtingut millors resultats que el centre B (públic). 
- El percentatge d’alumnes que resol correctament cada un dels problemes és 

superior en el centre A (concertat) que en el centre B (públic). 
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- Els problemes que han resultat més fàcils són el PR 1.3, PR 1.2, PR 1.1, PR 
4.3 i PR 5.1. 

- Els problemes que han resultat més difícils són el PR 6.2, PR 6.3 i PR 6.4. 
- Els problemes que es resolen directament, sense que hi hagi dependència d’un 

altre, els resultats són millors que aquells que tenen diferents apartats en els 
quals un depèn de l’altre. 

 
 
 
Comparació de la prova final de 4t d’ESO i la prova inicial de 1r de 
Batxillerat 
 
 
En general podem afirmar que: 
 

- Els resultats obtinguts en la prova inicial de trigonometria a 1r de Batxillerat són 
millors que en la prova final de 4t d’ESO. 

- Els resultats obtinguts pel centre A són molt millors que els del centre B.  
- El centre A ha experimentat una gran millora respecte al curs passat, en canvi, 

el centre B ha empitjorat molt respecte els resultats obtinguts a la prova final de 
4t d’ESO. 

- Els exercicis d’aplicació directa d’una fórmula, els resolen correctament un 
percentatge més elevat d’alumnes que en el cas dels problemes que tenen 
diferents apartats que un depèn de l’altre. 

- Si el problema té l’esquema, el percentatge d’alumnes que el resol 
correctament és superior. 

- Quan augmenta en nivell d’abstracció, el percentatge d’alumnes que resol 
correctament l’exercici és menor. 

 
 
Les principals dificultats que presenten els alumnes en resoldre els problemes són: 
 

- La interpretació dels enunciats dels problemes, és a dir, el redactat. 
- L’elaboració de l’esquema del problema.  
- Aplicar la semblança de triangles (Teorema de Tales). 
- Aplicar el teorema de Pitàgores. 
- Aplicar la propietat distributiva. 
- Errors de càlcul o de resolució d’equacions senzilles.  
- Utilitzar fórmules per realitzar càlculs. 
- No tenir clars determinats conceptes: hipotenusa, catet, raó de semblança, raó 

trigonomètrica, angle complementari... 
- Utilitzar una raó trigonomètrica enlloc de l’altra per calcular determinades 

dades. 
- Poca precisió en el resultat. 
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4.2.2. Anàlisi dels principals errors 
 
 
L’anàlisi dels principals errors el farem a partir de tota la mostra (A+B) i amb aquells 
errors més significatius (>5%). Tanmateix, inclourem alguns altres errors que tot i que 
no són significatius quantitativament ens semblen interessants de comentar. 
 
 
Prova final de 4t d’ESO (Prova 2) 
 
 
1. Calcula la longitud dels costats x, y i z de la figura: 
 

 
 
 
 El 21,88% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat x de la 

figura, en concret, 14 alumnes: 11 del centre A (25%) i 3 del centre B (15%). 
 El 26,56% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat y de la 

figura, en concret, 17 alumnes: 13 del centre A (29,55%) i 4 del centre B (20%). 
 El 25% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat z de la 

figura, en concret, 16 alumnes: 12 del centre A (27,27%) i 4 del centre B (20%). 
 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 1 
són: 
 

- No elaborar l’esquema dels triangles resultants de la figura. 
- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- Aplicar la semblança de triangles de forma errònia. 
- Prendre el valor erroni de l’apartat anterior com l’altura de la segona figura. 

 
2. L’escala de la figura forma un angle de 60º amb el terra, i el seu peu es troba 

situat a 2,4 m de la paret. Quina és la longitud x de l’escala? 
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 El 15,63% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud de l’escala, en 
concret, 10 alumnes: 9 del centre A (20,45%) i 1 del centre B (5%). 

 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 2 
són: 
 

- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica d’un angle. 
- Utilitzar una raó trigonomètrica enlloc d’una altra. 
- Aïllar la incògnita de forma incorrecta. Error en resoldre una equació senzilla. 
- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle i no aplicar-les 

correctament. 
 

3. Determina el valor de x i de y en el següent triangle rectangle sabent que: 

3

2
sin   

 
 
 
 El 10,94% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del costat x del 

triangle rectangle, en concret, 7 alumnes: 7 del centre A (15,91%) i 0 del centre B 
(0%). 

 El 7,81% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del costat y del 
triangle rectangle, en concret, 5 alumnes: 4 del centre A (9,09%) i 1 del centre B 
(5%). 
 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 3 
són: 
 

- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle. 
- Prendre el valor del sinus, cosinus o tangent d’un angle com l’angle. 
- Errors en resoldre les equacions senzilles que resulten. Aïllar les incògnites 

erròniament.  
- Realitzar operacions en les quals intervinguin les longituds dels costats i els 

angles.  
- Utilitzar una raó trigonomètrica enlloc d’una altra. 

- Considerar que si 
y

x

b

a
sin , llavors x=a i y=b. 
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4. Determina les raons trigonomètriques de l’angle  (sin, cos i tg) del 
triangle rectangle de la figura, sense utilitzar la calculadora: 

 

 
 El 7,81% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del costat del triangle 

rectangle (catet), en concret, 5 alumnes: 4 del centre A (9,09%) i 1 del centre B 
(5%). 

 El 23,44% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del sinβ, en concret, 
15 alumnes: 13 del centre A (29,55%) i 2 del centre B (10%). 

 El 6,25% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del cosβ, en concret, 
4 alumnes: 4 del centre A (9,09%) i 0 del centre B (0%). 

 El 17,19% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de la tgβ, en 
concret, 11 alumnes: 9 del centre A (20,45%) i 2 del centre B (10%). 

 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 4 
són: 
 

- Cometre errors de càlcul en aplicar el teorema de Pitàgores (per exemple, 32-
22=6-4=2 o bé =6). 

- Aplicar el teorema de Pitàgores erròniament (per exemple, 
catet2=catet2+hipotenusa2 o catet=catet2+hipotenusa2) 

- Considerar que els angles del triangle tenen el mateix valor, 45º. 
- Cometre errors de càlcul en trobar el valor del catet que faltava. 
- Utilitzar fórmules trigonomètriques incorrectes. 
- No tenir clar el concepte de sinus, cosinus i tangent. 
- Considerar que el valor del sinus i del cosinus pot ser més gran que 1. 
- Fer suposicions errònies (per exemple, si tgx=a/b, llavors sinx=a i cosx=b). 

 
5. Des d’un far situat a 40 m sobre el nivell del mar es veu un vaixell sota un 

angle de 55º. A quina distància del far es troba el vaixell? 
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 El 10,94% dels alumnes no utilitza el mètode correcte per resoldre el problema, en 
concret, 7 alumnes: 6 del centre A (13,64%) i 1 del centre B (5%). 

 El 23,44% dels alumnes comet algun error en calcular la distància del vaixell al far, 
en concret, 15 alumnes: 14 del centre A (31,82%) i 1 del centre B (5%). 
 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 5 
són: 
 

- Considerar que la distància del far al vaixell és la hipotenusa del triangle enlloc 
del catet. 

- Confusió en la definició de les raons trigonomètriques. 
- No tenir clar el concepte d’angle complementari. 
- Utilitzar raons trigonomètriques de forma errònia.  
- Cometre errors de càlcul. 
- Errors en aïllar una incògnita d’una equació senzilla. 
- Poca precisió en el resultat. Utilitzar pocs decimals.  
- Dificultat en calcular els angles complementaris. 
- Manca clarificar el concepte de raó trigonomètrica i de longitud. 
- Error en la definició de cada una de les raons trigonomètriques i la seva utilitat. 
 

6. Des d’un cert punt s’observa la part més alta d’una xemeneia d’una masia 
sota un angle de 60º. Endarrerint la posició 250 m en la direcció adient, 
l’angle esdevé de 30º. Quina és l’altura d’aquesta xemeneia? 

 

 
 
 El 20,31% dels alumnes comet algun error en el plantejament del problema, en 

concret, 13 alumnes: 11 del centre A (25%) i 2 del centre B (10%). 
 El 39,06% dels alumnes comet algun error en la resolució del problema, en 

concret, 25 alumnes: 21 del centre A (47,73%) i 4 del centre B (20%). 
 El 28,13% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de x, en concret, 18 

alumnes: 14 del centre A (31,82%) i 4 del centre B (20%). 
 El 23,44% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de y, en concret, 15 

alumnes: 13 del centre A (20,31%) i 2 del centre B (10%). 
 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 6 
són: 
 

- No tenir clar les definicions de sinus cosinus i tangent. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica: operar angles i longituds sense 

cap raó trigonomètrica. Operar amb angles i costats a la vegada.  
- No separar correctament els triangles. Prendre les bases de forma errònia. 
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- No dibuixar l’esquema dels triangles que resulten de la figura. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i triangles no rectangle. No saber 

quines fórmules es poden aplicar en cada cas. 
- Aplicar la propietat distributiva erròniament. 
- Operar erròniament amb el mínim comú múltiple en resoldre l’equació. 
- Aïllar erròniament una incògnita d’una equació senzilla: passar una variable 

que està dividint a sumar o d’un costat a l’altre sense canviar de signe. 
- Resoldre incorrectament el sistema pel mètode de substitució. 
- No tenir clara la prioritat d’operacions. 
- Utilitzar valors calculats anteriorment de forma errònia. 

 
La major part dels errors són deguts a problemes en la resolució d’equacions: no 
operar correctament amb el m.c.m., no aplicar la propietat distributiva correctament 
(només multiplicar un dels termes del parèntesi), no aïllar correctament la incògnita... 
així com en la resolució del sistema d’equacions (no substituir correctament els 
termes...) i no tenir clara la prioritat d’operacions. 
 
 
 
Síntesi 
 
Per tant, podem dir que les causes principals que poden explicar els errors comesos 
en resoldre els exercicis de la prova final de 4t d’ESO (tenint en compte els alumnes 
que seguiran estudiant Matemàtiques a 1r de Batxillerat Científic i Tecnològic) són: 
 
A nivell conceptual: 
 

- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica d’un angle. Manca clarificar el 

concepte de raó trigonomètrica i de longitud. 
- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle. 
- Confondre els catets i la hipotenusa en un triangle rectangle. 
- Considerar que els angles d’un triangle rectangle tenen el mateix valor, 45º. 
- Considerar que el valor del sinus i del cosinus pot ser més gran que 1. 
- No tenir clar el concepte d’angle complementari. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i triangles no rectangle. No saber 

quines fórmules es poden aplicar en el cas d’un triangle rectangle i en el cas 
d’un triangle no rectangle. 

 
A nivell procedimental: 
 

- No separar correctament els triangles. Prendre les bases dels triangles de 
forma errònia. 

- Aplicar la semblança de triangles de forma errònia. 
- Utilitzar una raó trigonomètrica enlloc d’una altra. 
- No aplicar correctament la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle. 
- Prendre el valor erroni de l’apartat anterior com l’altura de la segona figura. 
- Aïllar la incògnita de forma incorrecta. Error en resoldre equacions senzilles. 
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- Prendre el valor del sinus, cosinus o tangent d’un angle com l’angle. 
- Aplicar el teorema de Pitàgores de forma errònia. 
- Cometre errors de càlcul, per exemple, en aplicar el teorema de Pitàgores o en 

trobar el valor del catet que faltava. 
- Utilitzar fórmules trigonomètriques incorrectes. 
- Fer suposicions errònies (per exemple, si tgx=a/b, llavors sinx=a i cosx=b o si 

y

x

b

a
sin , llavors x=a i y=b). 

- Poca precisió en el resultat. Utilitzar pocs decimals.  
- Dificultat en calcular els angles complementaris. 
- Realitzar operacions amb angles i costats sense la raó trigonomètrica: operar 

angles i longituds sense cap raó trigonomètrica. 
- Aplicar la propietat distributiva erròniament. 
- Operar erròniament amb el mínim comú múltiple en resoldre l’equació. 
- Aïllar erròniament una incògnita d’una equació: passar una variable que està 

dividint a sumar o d’un costat a l’altre sense canviar de signe. 
- Resoldre incorrectament el sistema pel mètode de substitució. 

 
A nivell competencial: resolució de problemes. 
 

- No separar correctament els triangles. Prendre les bases de forma errònia. 
- No elaborar l’esquema dels triangles resultants de la figura. 
- Considerar que la distància del far al vaixell és la hipotenusa del triangle enlloc 

del catet. 
- Utilitzar valors calculats anteriorment de forma errònia o fent aproximacions. 

 
La major part dels errors són deguts a problemes en la resolució d’equacions: no 
operar correctament amb el m.c.m., no aplicar la propietat distributiva correctament 
(només multiplicar un dels termes del parèntesi), no aïllar correctament la incògnita... 
així com en la resolució del sistema d’equacions (no substituir correctament els 
termes...) i no tenir clara la prioritat d’operacions. 
 
 
 
Prova inicial de 1r de Batxillerat (Prova 3) 
 
 
1. Calcula la longitud dels costats x, y i z de la figura: 
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 El 20,31% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat x de la 
figura, en concret, 13 alumnes: 9 del centre A (20,45%) i 4 del centre B (20%). 

 El 20,31% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat y de la 
figura, en concret, 13 alumnes: 10 del centre A (22,73%) i 3 del centre B (15%). 

 El 14,06% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat z de la 
figura, en concret, 9 alumnes: 8 del centre A (18,18%) i 1 del centre B (5%). 

 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 1 
són: 
 

- No elaborar l’esquema dels triangles resultants de la figura. 
- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- Aplicar la semblança de triangles de forma errònia. 
- Prendre el valor erroni de l’apartat anterior com l’altura de la segona figura. 

 
Ha disminuït notablement el nombre d’alumnes que comet algun error en resoldre 
l’exercici a 1r de batxillerat respecte a la prova final de 4t d’ESO. Tot i així, les 
principals causes són les mateixes. 
 
 
2. L’escala de la figura forma un angle de 60º amb el terra, i el seu peu es troba 

situat a 2,4 m de la paret. Quina és la longitud x de l’escala? 
 

 
 
 El 20,31% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud de l’escala, en 

concret, 13 alumnes: 4 del centre A (9,09%) i 9 del centre B (45%). 
 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 2 
són: 
 

- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica d’un angle. 
- Utilitzar una raó trigonomètrica enlloc d’una altra. 
- Aïllar la incògnita de forma incorrecta. Error en resoldre una equació senzilla. 
- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle i no aplicar-les 

correctament. 
- Cometre errors de càlcul utilitzant la calculadora. 

 
Globalment, s’observa una disminució del nombre d’alumnes que comet algun 
error en resoldre l’exercici 2. Hi ha un nombre força reduït d’alumnes que fa algun 
error en el centre A sobretot degut a la confusió en la definició de la raó 
trigonomètrica però, hi ha un percentatge molt elevat d’alumnes del centre B que 
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comet algun error en resoldre aquest exercici. En aquest centre, el percentatge 
d’alumnes amb algun error ha augmentat notablement respecte a la prova final de 
4t d’ESO.  
 

3. Determina el valor de x i de y en el següent triangle rectangle sabent que: 

3

2
sin   

 
 
 
 El 15,63% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del costat x del 

triangle rectangle, en concret, 10 alumnes: 8 del centre A (18,18%) i 2 del centre B 
(10%). 

 El 10,94% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del costat y del 
triangle rectangle, en concret, 7 alumnes: 4 del centre A (9,09%) i 3 del centre B 
(15%). 
 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 3 
són: 
 

- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle. 
- Prendre el valor del sinus, cosinus o tangent d’un angle com l’angle (per 

exemple, si sinα=2/3, considerar α=2/3). 
- Aplicar el teorema de Pitàgores de forma errònia. 
- Calcular el valor de l’angle de forma errònia o poc exacte.  
- Errors en resoldre les equacions que resulten, aïllant les incògnites 

erròniament.  
- Errors de càlcul o càlculs no finalitzats. 
- Utilitzar valors calculats anteriorment fent aproximacions. 

 
El percentatge d’alumnes que comet algun error en resoldre aquest exercici és 
força elevat si ho comparem amb la prova final de 4t d’ESO. 

 
4. Determina les raons trigonomètriques de l’angle  (sin, cos i tg) del 

triangle rectangle de la figura, sense utilitzar la calculadora: 
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 El 7,81% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del costat del triangle 
rectangle (catet), en concret, 5 alumnes: 5 del centre A (11,36%) i 0 del centre B 
(0%). 

 El 20,31% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del sinβ, en concret, 
13 alumnes: 6 del centre A (13,64%) i 7 del centre B (35%). 

 El 9,38% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del cosβ, en concret, 
6 alumnes: 1 del centre A (2,27%) i 5 del centre B (25%). 

 El 17,19% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de la tgβ, en 
concret, 11 alumnes: 7 del centre A (15,91%) i 4 del centre B (20%). 

 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 4 
són: 
 

- Cometre errors de càlcul en aplicar el teorema de Pitàgores (per exemple, 
249  . 

- Aplicar el teorema de Pitàgores erròniament. 
- Cometre errors de càlcul en trobar el valor del catet que faltava. 
- Utilitzar fórmules trigonomètriques incorrectes. 
- Considerar que el valor del sinx i del cosx pot ser més gran que 1. 
- No tenir clares les definicions de sinus, cosinus i tangent. 
- Fer suposicions errònies (per exemple, considerar que el catet oposat és 2 ja 

que el sinα=2/3). 
 
Tots els errors comesos en resoldre el primer apartat (càlcul del costat que falta) són 
del centre A. De totes maneres, cal tenir en compte que s’han reduït molt les causes 
dels errors. 
En els altres apartats, els dos centres han comès errors però, s’ha reduït notablement 
el percentatge d’alumnes que ha comès algun error respecte el curs passat en el 
centre A i ha augmentat considerablement en el centre B.  
En el cas del càlcul del cosinus de l’angle, en el qual només s’ha d’aplicar la definició 
de cosinus, el nombre d’alumnes que ha comès algun error és pràcticament el mateix 
que el curs passat, tot i que, ha disminuït notablement en el centre A i ara, 
pràcticament tots els alumnes que cometen errors són del centre B. 
 
5. Des d’un far situat a 40 m sobre el nivell del mar es veu un vaixell sota un 

angle de 55º. A quina distància del far es troba el vaixell? 
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 El 6,25% dels alumnes no utilitza el mètode correcte per resoldre el problema, en 
concret, 4 alumnes: 1 del centre A (2,27%) i 3 del centre B (15%). 

 El 26,56% dels alumnes comet algun error en calcular la distància del vaixell al far, 
en concret, 17 alumnes: 11 del centre A (25%) i 6 del centre B (30%). 
 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 5 
són: 
 

- Considerar que la distància del far al vaixell és la hipotenusa del triangle. 
- Confusió en la definició de les raons trigonomètriques i la seva utilitat. 
- No tenir clar el concepte d’angle complementari. 
- Utilitzar raons trigonomètriques de forma errònia. 
- Cometre errors de càlcul. 
- Errors en aïllar la incògnita d’una equació senzilla. 
- Poca precisió en el resultat. Utilitzar pocs decimals.  
- Dificultat en calcular els angles complementaris. 
- Manca clarificar el concepte de raó trigonomètrica i de longitud. 

 
El percentatge d’alumnes que ha fet algun error ha augmentat notablement en el 
centre B i ha disminuït considerablement en el centre A. Els tipus d’errors que s’han 
comès són molt concrets.  
 
6. Des d’un cert punt s’observa la part més alta d’una xemeneia d’una masia 

sota un angle de 60º. Endarrerint la posició 250 m en la direcció adient, 
l’angle esdevé de 30º. Quina és l’altura d’aquesta xemeneia? 

 
 

 
 
 El 10,94% dels alumnes comet algun error en el plantejament del problema, en 

concret, 7 alumnes: 7 del centre A (15,91%) i 0 del centre B (0%). 
 El 20,31% dels alumnes comet algun error en la resolució del problema, en 

concret, 13 alumnes: 13 del centre A (29,55%) i 0 del centre B (0%). 
 El 15,63% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de x, en concret, 10 

alumnes: 10 del centre A (22,73%) i 0 del centre B (0%). 
 El 18,75% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de y, en concret, 12 

alumnes: 12 del centre A (27,27%) i 0 del centre B (0%). 
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Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 6 
són: 
 

- No tenir clar les definicions de sinus, cosinus i tangent. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica. Utilitzar el sinus de l’angle 

sense considerar l’angle, només utilitzant els angles i els costats, com si es 
tractés de proporcionalitat. Operar amb angles i costats a la vegada.  

- No separar correctament els triangles. Prendre les bases de forma errònia. 
- No dibuixar l’esquema dels triangles que resulten de la figura. 
- Aplicar la propietat distributiva erròniament. 
- Aïllar erròniament una incògnita d’una equació: passar una variable que està 

dividint a sumar o d’un costat a l’altre sense canviar de signe,.... 
- Resoldre incorrectament el sistema pel mètode de substitució o igualació. 
- No tenir clar la prioritat de les operacions en resoldre una equació. 
- Utilitzar valors calculats anteriorment de forma errònia. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i triangle no rectangle. No saber 

quines fórmules es poden aplicar en cada cas. 
- Operar erròniament amb el m.c.m. en resoldre l’equació. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica: realitzar operacions amb angles 

i longituds sense aplicar cap raó trigonomètrica. 
 
La major part dels errors són deguts a problemes en la resolució d’equacions: no 
operar correctament amb el m.c.m., no aplicar la propietat distributiva correctament 
(només multiplicar un dels termes del parèntesi), no aïllar correctament la incògnita... 
així com en la resolució del sistema d’equacions (no substituir correctament els 
termes...). 
 
En aquest cas, també s’ha reduït considerablement el percentatge d’alumnes que han 
comès algun error i són bàsicament del centre A. Cal dir que la majoria dels alumnes 
del centre B no ha respost aquest problema. El tipus d’error és força divers, 
majoritàriament són errors de càlcul i d’àlgebra.  
 
 
Síntesi 
 
Per tant, podem dir que les causes principals que poden explicar els errors comesos 
en resoldre els exercicis de la prova inicial de 1r de Batxillerat són: 
 
A nivell conceptual: 
 

- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica d’un angle. Manca clarificar el 

concepte de raó trigonomètrica i de longitud. 
- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle.  
- Confondre els catets i la hipotenusa en un triangle rectangle.  
- Considerar que el valor del sinx i del cosx pot ser més gran que 1. 
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- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i triangles no rectangle. No saber 
quines fórmules es poden aplicar en el cas d’un triangle rectangle i en el cas 
d’un triangle no rectangle. 

- No tenir clar el concepte d’angle complementari. 
 
A nivell procedimental: 
 

- No separar correctament els triangles. Prendre les bases de forma errònia. 
- Aplicar la semblança de triangles de forma errònia. 
- Aplicar fórmules trigonomètriques incorrectes. 
- No aplicar correctament la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle. 
- Prendre el valor del sinus, cosinus o tangent d’un angle com l’angle. 
- Realitzar operacions amb angles i costats sense la raó trigonomètrica: operar 

angles i longituds sense cap raó trigonomètrica. 
- No aplicar correctament el teorema de Pitàgores. 
- Cometre errors de càlcul en aplicar el teorema de Pitàgores i en calcular el 

valor del catet o de l’angle que falta. 
- Dificultat en calcular els angles complementaris. 
- Aïllar la incògnita de forma incorrecta. Error en resoldre l’equació: passar una 

variable que està dividint a sumar o d’un costat a l’altre sense canviar de 
signe... 

- Calcular el valor de l’angle de forma errònia o poc exacte.  
- Errors de càlcul amb i sense calculadora o càlculs no finalitzats. 
- Fer suposicions errònies (per exemple, considerar que el catet oposat és 2 ja 

que el sinα=2/3). 
- Poca precisió en el resultat. Utilitzar pocs decimals.  
- Aplicar la propietat distributiva erròniament. 
- Resoldre incorrectament el sistema pel mètode de substitució o igualació. 
- No tenir clar la prioritat de les operacions en resoldre una equació. 
- Prendre el valor erroni de l’apartat anterior com l’altura de la segona figura. 

 
A nivell competencial: resolució de problemes. 
 

- No separar correctament els triangles. Prendre les bases de forma errònia. 
- No elaborar l’esquema dels triangles resultants de la figura. 
- Considerar que la distància del far al vaixell és la hipotenusa del triangle enlloc 

del catet. 
- Utilitzar valors calculats anteriorment de forma errònia o per aproximació 
- Utilitzar valors calculats anteriorment fent aproximacions. 

 
 
4.2.3. Síntesi de l’anàlisi B 
 
 
Tenint en compte que el qüestionari que els alumnes que varen realitzar a final de 4t 
d’ESO és el mateix que a 1r de Batxillerat, analitzarem el percentatge d’alumnes que 
cometen errors en els dos casos. 
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Percentatge d’alumnes amb errors 
 
En la taula 4.28 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes de 4t d’ESO i de 1r 
de Batxillerat dels dos centres que han comès errors en resoldre la prova final de 4t 
d’ESO i la prova inicial de 1r de Batxillerat. 
 

 4t ESO 1r BATXILLERAT 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
PR 1.1 11 

(25,00%) 
3 

(15,00%) 
14 

(21,88%) 
9 

(20,45%) 
4 

(20,00%) 
13 

(20,31%) 
PR 1.2 13 

(29,55%) 
4 

(20,00%) 
17 

(26,56%) 
10 

(22,73%) 
3 

(15,00%) 
13 

(20,31%) 
PR 1.3 12 

(27,27%) 
4 

(20,00%) 
16 

(25,00%) 
8 

(18,18%) 
1  

(5,00%) 
9 

(14,06%) 
PR 2.1 9 

(20,45%) 
1  

(5,00%) 
10 

(15,63%) 
4 

(9,09%) 
9 

(45,00%) 
13 

(20,31%) 
PR 3.1 7 

(15,91%) 
0  

(0,00%) 
7 

(10,94%) 
8 

(18,18%) 
2  

(10,00%) 
10 

(15,63%) 
PR 3.2 4  

(9,09%) 
1  

(5,00%) 
5 

(7,81%) 
4  

(9,09%) 
3  

(15,00%) 
7 

(10,94%) 
PR 4.1 4  

(9,09%) 
1  

(5,00%) 
5  

(7,81%) 
5  

(11,36%) 
0  

(0,00%) 
5  

(7,81%) 
PR 4.2 13 

(29,55%) 
2 

(10,00%) 
15 

(23,44%) 
6 

(13,64%) 
7 

(35,00%) 
13 

(20,31%) 
PR 4.3 4 

(9,09%) 
0  

(0,00%) 
4  

(6,25%) 
1 

(2,27%) 
5  

(25,00%) 
6  

(9,38%) 
PR 4.4 9 

(20,45%) 
2 

(10,00%) 
11 

(17,19%) 
7 

(15,91%) 
4 

(20,00%) 
11 

(17,19%) 
PR 5.1 6 

(13,64%) 
1 

(5,00%) 
7 

(10,94%) 
1 

(2,27%) 
3 

(15,00%) 
4 

(6,25%) 
PR 5.2 14 

(31,82%) 
1  

(5,00%) 
15 

(23,44%) 
11 

(25,00%) 
6  

(30,00%) 
17 

(26,56%) 
PR 6.1 11 

(25,00%) 
2 

(10,00%) 
13 

(20,31%) 
7 

(15,91%) 
0 

(0,00%) 
7 

(10,94%) 
PR 6.2 21 

(47,73%) 
4 

(20,00%) 
25 

(39,06%) 
13 

(29,55%) 
0 

(0,00%) 
13 

(20,31%) 
PR 6.3 14 

(31,82%) 
4 

(20,00%) 
18 

(28,13%) 
10 

(22,73%) 
0 

(0,00%) 
10 

(15,63%) 
PR 6.4 13 

(29,54%) 
2 

(10,00%) 
15 

(23,44%) 
12 

(27,27%) 
0 

(0,00%) 
12 

(18,75%) 
  Taula 4.28. Nombre i percentatge d’alumnes de 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat que han comès errors. 

 
 
 
Problema 1 
 
En la taula 4.29 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes de 4t d’ESO i de 1r 
de Batxillerat dels dos centres que han comès errors en resoldre el problema 1 de la 
prova final de 4t d’ESO i la prova inicial de 1r de Batxillerat. 
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 4t ESO 1r BATXILLERAT 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
PR 1.1 11 

(25,00%) 
3 

(15,00%) 
14 

(21,88%) 
9 

(20,45%) 
4 

(20,00%) 
13 

(20,31%) 
PR 1.2 13 

(29,55%) 
4 

(20,00%) 
17 

(26,56%) 
10 

(22,73%) 
3 

(15,00%) 
13 

(20,31%) 
PR 1.3 12 

(27,27%) 
4 

(20,00%) 
16 

(25,00%) 
8 

(18,18%) 
1  

(5,00%) 
9 

(14,06%) 
Taula 4.29. Nombre i percentatge d’alumnes que han comès errors en resoldre el problema 1 
 
S’observa una millora en el percentatge d’alumnes que comet errors sobretot en 
l’apartat 1.3 en els dos centres. 
 
Problema 2 
 
En la taula 4.30 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes de 4t d’ESO i de 1r 
de Batxillerat dels dos centres que han comès errors en resoldre el problema 2 de la 
prova final de 4t d’ESO i la prova inicial de 1r de Batxillerat. 
 

 4t ESO 1r BATXILLERAT 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
PR 2.1 9 

(20,45%) 
1  

(5,00%) 
10 

(15,63%) 
4 

(9,09%) 
9 

(45,00%) 
13 

(20,31%) 
Taula 4.30. Nombre i percentatge d’alumnes que han comès errors en resoldre el problema 2 
 
Globalment, el percentatge d’alumnes que ha comès algun error ha augmentat 
notablement. Però, hi ha hagut una gran reducció en el centre A i un augment 
considerable en el centre B. 
 
Problema 3 
 
En la taula 4.31 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes de 4t d’ESO i de 1r 
de Batxillerat dels dos centres que han comès errors en resoldre el problema 3 de la 
prova final de 4t d’ESO i la prova inicial de 1r de Batxillerat. 
 

 4t ESO 1r BATXILLERAT 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
PR 3.1 7 

(15,91%) 
0  

(0,00%) 
7 

(10,94%) 
8 

(18,18%) 
2  

(10,00%) 
10 

(15,63%) 
PR 3.2 4  

(9,09%) 
1  

(5,00%) 
5 

(7,81%) 
4  

(9,09%) 
3  

(15,00%) 
7 

(10,94%) 
Taula 4.31. Nombre i percentatge d’alumnes que han comès errors en resoldre el problema 3 
 
Els resultats han empitjorat en resoldre l’exercici 3. Observem que el nombre total 
d’alumnes que ha comès algun error ha augmentat considerablement passant de 7 
alumnes en el cas del problema 3.1 a 10 i de 5 en el cas del problema 3.2 a 7. 
L’augment s’ha donat en els dos centres encara que de forma més significativa en el 
B. 
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Problema 4 
 
En la taula 4.32 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes de 4t d’ESO i de 1r 
de Batxillerat dels dos centres que han comès errors en resoldre el problema 4 de la 
prova final de 4t d’ESO i la prova inicial de 1r de Batxillerat. 
 

 4t ESO 1r BATXILLERAT 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
PR 4.1 4  

(9,09%) 
1  

(5,00%) 
5  

(7,81%) 
5  

(11,36%) 
0  

(0,00%) 
5  

(7,81%) 
PR 4.2 13 

(29,55%) 
2 

(10,00%) 
15 

(23,44%) 
6 

(13,64%) 
7 

(35,00%) 
13 

(20,31%) 
PR 4.3 4 

(9,09%) 
0  

(0,00%) 
4  

(6,25%) 
1 

(2,27%) 
5  

(25,00%) 
6  

(9,38%) 
PR 4.4 9 

(20,45%) 
2 

(10,00%) 
11 

(17,19%) 
7 

(15,91%) 
4 

(20,00%) 
11 

(17,19%) 
Taula 4.32. Nombre i percentatge d’alumnes que han comès errors en resoldre el problema 4 
 
En aquest cas, els resultats globals gairebé no han variat. Tot i que, cal destacar 
l’augment d’alumnes que ha comès algun error en resoldre l’exercici 4.2 en el centre B, 
en canvi en el centre A s’ha reduït a la meitat. També hi ha hagut un augment 
d’alumnes del centre B que ha comès errors en resoldre l’exercici 4.3. 
En el cas del problema 4.4 tot i que el resultat global no ha canviat, s’ha produït una 
disminució en el percentatge d’alumnes que ha comès algun error en el centre A i un 
augment considerable en el centre B. 
 
Problema 5 
 
En la taula 4.33 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes de 4t d’ESO i de 1r 
de Batxillerat dels dos centres que han comès errors en resoldre el problema 5 de la 
prova final de 4t d’ESO i la prova inicial de 1r de Batxillerat. 
 

 4t ESO 1r BATXILLERAT 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
PR 5.1 6 

(13,64%) 
1 

(5,00%) 
7 

(10,94%) 
1 

(2,27%) 
3 

(15,00%) 
4 

(6,25%) 
PR 5.2 14 

(31,82%) 
1  

(5,00%) 
15 

(23,44%) 
11 

(25,00%) 
6  

(30,00%) 
17 

(26,56%) 
Taula 4.33. Nombre i percentatge d’alumnes que han comès errors en resoldre el problema 5 
 
En aquest cas s’ha reduït considerablement el nombre d’alumnes que ha comès algun 
error en resoldre el problema 5.1 en el centre A passant de 6 a 1. En canvi en el centre 
B hi ha més alumnes que cometen algun error, s’ha passat d’1 a 3. 
Aquesta tendència s’observa també en l’exercici 5.2. En aquest cas, s’ha passat de 14 
a 11 en el centre A i de 1 a 6 en el centre B. 
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Problema 6 
 
En la taula 4.34 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes de 4t d’ESO i de 1r 
de Batxillerat dels dos centres que han comès errors en resoldre el problema 6 de la 
prova final de 4t d’ESO i la prova inicial de 1r de Batxillerat. 
 

 4t ESO 1r BATXILLERAT 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
PR 6.1 11 

(25,00%) 
2 

(10,00%) 
13 

(20,31%) 
7 

(15,91%) 
0 

(0,00%) 
7 

(10,94%) 
PR 6.2 21 

(47,73%) 
4 

(20,00%) 
25 

(39,06%) 
13 

(29,55%) 
0 

(0,00%) 
13 

(20,31%) 
PR 6.3 14 

(31,82%) 
4 

(20,00%) 
18 

(28,13%) 
10 

(22,73%) 
0 

(0,00%) 
10 

(15,63%) 
PR 6.4 13 

(29,54%) 
2 

(10,00%) 
15 

(23,44%) 
12 

(27,27%) 
0 

(0,00%) 
12 

(18,75%) 
Taula 4.34. Nombre i percentatge d’alumnes que han comès errors en resoldre el problema 6 
 
En el cas del problema 6 s’observa una millora en el percentatge d’alumnes que comet 
algun error. En el cas del centre B, els alumnes de 1r de batxillerat no han comès cap 
error i el nombre d’alumnes que ha comès algun error en el centre A s’ha reduït molt. 
Cal dir que la major part dels alumnes del centre B no ha contestat l’exercici. Per tant, 
la millora significativa és pel centre A. Cal destacar també que el nombre d’errors 
comesos s’ha reduït notablement. 
 
 
Una vegada analitzats els principals errors que cometen els alumnes en resoldre la 
prova final de 4t d’ESO (prova 2) i la prova inicial de 1r de Batxillerat (prova 3), es 
presenta la relació d’errors que es redueixen és a dir, que milloren, els que perduren 
en el temps i els que apareixen a la prova inicial de 1r de Batxillerat. 
 
Errors que es redueixen, que milloren. 
 
Els errors que es redueixen, que milloren són els que tenen com a causes principals: 
 

- No aplicar correctament la semblança de triangles (el teorema de Tales) per no 
respectar la correspondència entre costats. 

- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- La majoria d’errors continuen existint però hi ha menys alumnes que els 

cometen. 
 
Errors que perduren en el temps: 
 
Els errors que perduren en el temps són els que tenen com a causes principals: 
 

- No elaborar l’esquema dels triangles resultants de la figura. 
- Utilitzar una raó trigonomètrica enlloc d’una altra. 
- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle i no aplicar-les 

correctament. 
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- Aïllar la incògnita de forma incorrecta. Error en resoldre una equació senzilla. 
- Utilitzar fórmules trigonomètriques incorrectes així com raons trigonomètriques 

de forma errònia. 
- Prendre el valor del sinus, cosinus o tangent d’un angle com l’angle. 
- No aplicar correctament el teorema de Pitàgores, no tenint clar els catets i la 

hipotenusa i el fet que per aplicar Pitàgores, els triangles han de ser rectangles. 
- Realitzar operacions amb angles i costats sense la raó trigonomètrica.  
- Considerar que els angles del triangle tenen el mateix valor, 45º. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica: operar angles i longituds sense 

cap raó trigonomètrica. Operar amb angles i costats a la vegada. Manca 
clarificar el concepte de raó trigonomètrica i de longitud. 

- Considerar que el valor del sinus i del cosinus pot ser més gran que 1. 
- Considerar la hipotenusa com l’altura del triangle. 
- Dificultat en calcular els angles complementaris. 
- Aplicar la propietat distributiva erròniament. 
- Resoldre incorrectament el sistema pel mètode de substitució o igualació. 
- Calcular el valor de l’angle de forma errònia o poc exacte.  
- Errors de càlcul. 
- Poca precisió en el resultat. Utilitzar pocs decimals. Arrodonir els decimals fa 

que alguns resultats siguin poc exactes. 
 
Altres errors que apareixen en la prova inicial de 1r de Batxillerat 
 
Alguns dels errors que apareixen en la prova inicial de 1r de Batxillerat són els que 
tenen com a causes principals: 
 

- Error en el càlcul utilitzant la calculadora. 
- Errors de càlcul en trobar el valor de l’angle. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i no rectangle. No saber quines 

fórmules es poden aplicar en cada cas (a 4t apareixia però en pocs alumnes). 

 
 
4.3. Anàlisi C (Proves 3 i 4) 
 
 
4.3.1. Anàlisi quantitativa global 
 
En primer lloc realitzarem una anàlisi quantitativa global, de moment sense tenir en 
compte els errors, de les proves 3 (inicial de 1r de Batxillerat) i 4 (final de 1r de 
Batxillerat). 
 
Veure annex 13 (Resultats de la prova inicial de 1r de Batxillerat) i annex 14 (Resultats 
de la prova final de 1r de Batxillerat). 
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Prova inicial de 1r de Batxillerat (Prova 3) 
 
Del total d’alumnes de primer de batxillerat que han realitzat la prova només 
considerarem aquells que han cursat el quart d’ESO en cada un dels centres i que 
continuen a Batxillerat. Per tant, el nombre d’alumnes que varen cursar quart d’ESO en 
els respectius centres i que hi continuen a 1r de batxillerat científic o tecnològic són 64 
alumnes: 44 del centre A (concertat) i 20 del centre B (institut). 
 
La prova inicial de 1r de Batxillerat (prova 3) s’ha passat a tots els alumnes de 1r de 
Batxillerat abans d’iniciar el tema de trigonometria. 
 
En la taula 4.35 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error, en els apartats dels exercicis quantitatius de la prova 3.  
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 1.1 34 
(77,27%) 

16 
(80,00%) 

50 
(78,13%) 

7,727 8,000 7,813 

PR 1.2 33 
(75,00%) 

17 
(85,00%) 

50 
(78,13%) 

7,500 8,500 7,813 

PR 1.3 35 
(79,55%) 

18 
(90,00%) 

53 
(82,81%) 

7,955 9,000 8,281 

PR 2.1 40 
(90,91%) 

6 
(30,00%) 

46 
(71,88%) 

9,091 3,000 7,188 

PR 3.1 32 
(72,73%) 

8 
(40,00%) 

40 
(62,50%) 

7,273 4,000 6,250 

PR 3.2 37 
(84,09%) 

9 
(45,00%) 

46 
(71,88%) 

8,409 4,500 7,188 

PR 4.1 15 
(34,09%) 

10 
(50,00%) 

25 
(39,06%) 

3,409 5,000 3,906 

PR 4.2 18 
(40,91%) 

7 
(35,00%) 

25 
(39,06%) 

4,091 3,500 3,906 

PR 4.3 40 
(90,91%) 

8 
(40,00%) 

48 
(75,00%) 

9,091 4,000 7,500 

PR 4.4 17 
(38,64%) 

7 
(35,00%) 

24 
(37,50%) 

3,864 3,500 3,750 

PR 5.1 39 
(88,64%) 

9 
(45,00%) 

48 
(75,00%) 

8,864 4,500 7,500 

PR 5.2 29 
(65,91%) 

6 
(30,00%) 

35 
(54,69%) 

6,591 3,000 5,469 

PR 6.1 30 
(68,18%) 

1 
(5,00%) 

31 
(48,44%) 

6,818 0,500 4,844 

PR 6.2 23 
(52,27%) 

1  
(5,00%) 

24 
(37,50%) 

5,227 0,500 3,750 

PR 6.3 22 
(50,00%) 

1  
(5,00%) 

23 
(35,94%) 

5,000 0,500 3,594 

PR 6.4 22 
(50,00%) 

1  
(5,00%) 

23 
(35,94%) 

5,000 0,500 3,594 

MITJANA    6,619 3,906 5,772 
Taula 4.35. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en la prova 3 
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En general s’observa una gran millora en els resultats obtinguts pel centre A i una gran 
davallada en els resultats del centre B. 
 
Globalment, observem que el centre A obté millors resultats que el centre B, el 
percentatge d’alumnes que dóna una resposta sense cap error és superior en el centre 
A (concertat) que en el B (públic) i la mitjana de notes de cada exercici també. La 
mitjana del centre A és 6,619, la del centre B és 3,906 i la mitjana global és 5,772. Per 
tant, la diferència entre els dos centres és 2,713. 
 
En el cas del centre A, en 13 dels 16 apartats que s’han estudiat, han obtingut una 
mitjana superior a 5, és a dir, més del 50% dels alumnes ha respost correctament, en 
canvi, en el centre B només passa en 4 dels 16 apartats.  
Globalment, 9 dels 16 apartats tenen una mitjana superior a 5, és a dir, més d’un 50% 
ha respost correctament. 
El problema amb millors resultats és el 1, en concret l’apartat 1.3, seguit del 4.3 i 5.1 i 
el que té pitjors resultats és el 6 sobretot els apartats 6.3 i 6.4. 
 
Aquells exercicis o problemes que es calculen directament sense que un apartat 
depengui de l’altre, els resultats són millors que aquells que tenen diferents apartats en 
els quals un depèn de l’altre. 
 
Si analitzem problema a problema obtenim: 
 
Problema 1 
 
En la taula 4.36 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 1 de la prova 3 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 1.1 34 
(77,27%) 

16 
(80,00%) 

50 
(78,13%) 

7,727 8,000 7,813 

PR 1.2 33 
(75,00%) 

17 
(85,00%) 

50 
(78,13%) 

7,500 8,500 7,813 

PR 1.3 35 
(79,55%) 

18 
(90,00%) 

53 
(82,81%) 

7,955 9,000 8,281 

Taula 4.36. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 1 
 
En els tres apartats del problema 1, el percentatge d’alumnes que resol correctament 
l’exercici és superior al 75% en el cas del centre A i superior al 80% en el centre B. El 
percentatge d’alumnes del centre B que resol correctament l’exercici és superior al del 
centre A. 
Globalment, la mitjana dels tres apartats és superior a 7,5.  
Cal tenir en compte que el resultat d’un apartat s’utilitza per resoldre els altres. Per 
tant, si en un dels apartats s’ha comès un error, aquest s’arrossega i influeix en el 
resultat dels altres. De totes maneres, també hi ha alumnes que resolen correctament 
un dels apartats (el primer valor que s’ha de calcular, la z), corresponent a l’apartat PR 
1.3 i comenten errors en resoldre els altres.  
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Problema 2 
 
En la taula 4.37 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 2 de la prova 3 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 2.1 40 
(90,91%) 

6 
(30,00%) 

46 
(71,88%) 

9,091 3,000 7,188 

Taula 4.37. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 2 
 
Globalment, el percentatge d’alumnes que resol correctament l’exercici és superior al 
70%. Tot i així, en el cas del centre A és superior al 90% i en el centre B és del 30%. 
 
Problema 3 
 
En la taula 4.38 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 3 de la prova 3 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 3.1 32 
(72,73%) 

8 
(40,00%) 

40 
(62,50%) 

7,273 4,000 6,250 

PR 3.2 37 
(84,09%) 

9 
(45,00%) 

46 
(71,88%) 

8,409 4,500 7,188 

Taula 4.38. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 3 
 
El percentatge d’alumnes que resol correctament cada un dels apartats del problema 3 
és superior al 60%.  
Els resultats obtinguts pel centre A són millors que els obtinguts pel centre B. 
Majoritàriament, els alumnes resolen millor l’apartat 3.2 que el 3.1.  
 
Problema 4 
 
En la taula 4.39 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 4 de la prova 3 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 4.1 15 
(34,09%) 

10 
(50,00%) 

25 
(39,06%) 

3,409 5,000 3,906 

PR 4.2 18 
(40,91%) 

7 
(35,00%) 

25 
(39,06%) 

4,091 3,500 3,906 

PR 4.3 40 
(90,91%) 

8 
(40,00%) 

48 
(75,00%) 

9,091 4,000 7,500 

PR 4.4 17 
(38,64%) 

7 
(35,00%) 

24 
(37,50%) 

3,864 3,500 3,750 

Taula 4.39. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 4 
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El percentatge d’alumnes del centre A que resol correctament l’exercici és superior al 
del centre B. En general, els resultats obtinguts pels dos centres no són bons sobretot 
en els apartats 4.1, 4.2 i 4.4. De fet, el valor obtingut en l’apartat 4.1 s’utilitza per trobar 
el resultat dels apartats 4.2 i 4.4. Per aquest motiu, els percentatges són semblants.  
En el cas de l’apartat 4.3, el resultat s’obté a partir de les dades que es donen a 
l’enunciat de l’exercici (es tracta d’aplicar la definició de la raó trigonomètrica cosβ), 
per això, el percentatge d’alumnes que ha contestat correctament és molt superior als 
altres apartats, en concret del 75% de mitjana (90,91% en el centre A i 40% en el 
centre B). 
 
Problema 5 
 
En la taula 4.40 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 5 de la prova 3 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 

PROBLEMA CENTRE 
A 

CENTRE 
B 

CENTRE 
(A+B) 

MITJANA 
A 

MITJANA 
B 

MITJANA 

PR 5.1 39 
(88,64%) 

9 
(45,00%) 

48 
(75,00%) 

8,864 4,500 7,500 

PR 5.2 29 
(65,91%) 

6 
(30,00%) 

35 
(54,69%) 

6,591 3,000 5,469 

Taula 4.40. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 5 
 
El percentatge d’alumnes del centre A que ha utilitzat el mètode correcte (PR 5.1) per 
resoldre l’exercici és molt superior al centre B. 
El percentatge d’alumnes que ha resolt correctament l’exercici (PR 5.2) és molt 
superior en el cas del centre A que del centre B.  
El percentatge d’alumnes que planteja correctament el problema és molt superior al 
percentatge d’alumnes que el resol bé en els dos centres.  
Globalment, els resultats són millors en l’apartat 5.1 que en el 5.2.  
 
Problema 6 
 
En la taula 4.41 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 6 de la prova 3 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 6.1 30 
(68,18%) 

1 
(5,00%) 

31 
(48,44%) 

6,818 0,500 4,844 

PR 6.2 23 
(52,27%) 

1  
(5,00%) 

24 
(37,50%) 

5,227 0,500 3,750 

PR 6.3 22 
(50,00%) 

1  
(5,00%) 

23 
(35,94%) 

5,000 0,500 3,594 

PR 6.4 22 
(50,00%) 

1  
(5,00%) 

23 
(35,94%) 

5,000 0,500 3,594 

Taula 4.41. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 6 
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El percentatge d’alumnes que planteja correctament l’exercici (PR 6.1) és molt superior 
en el centre A que en el B. Passa exactament el mateix amb el percentatge d’alumnes 
que el resol bé dels dos centres (PR 6.2). Els quatre percentatges són iguals en el cas 
del centre B i varien una mica en el cas del centre A. 
En el centre B, el mateix percentatge d’alumnes calcula correctament l’apartat 6.3 i el 
6.4. En canvi, en el cas del centre A, el percentatge és diferent cosa que ens indica 
que hi ha alumnes que cometen errors de càlcul. 
 
 
Per tant, tenint en compte l’anàlisi quantitativa global de la prova 3 (prova inicial 
de 1r de Batxillerat) sense tenir en compte els errors, podem dir que: 
 
 

- El centre A (concertat) ha obtingut millors resultats que el centre B (públic). 
- El percentatge d’alumnes que resol correctament cada un dels problemes és 

superior en el centre A (concertat) que en el centre B (públic). 
- Els problemes que han resultat més fàcils són el PR 1.3, PR 1.2, PR 1.1, PR 

4.3 i PR 5.1. 
- Els problemes que han resultat més difícils són el PR 6.2, PR 6.3 i PR 6.4. 
- Els problemes que es resolen directament, sense que hi hagi dependència d’un 

altre, els resultats són millors que aquells que tenen diferents apartats en els 
quals un depèn de l’altre. 

 
 
Prova final de 1r de Batxillerat (Prova 4) 
 
 
Considerem els alumnes que varen cursar quart d’ESO en cada un dels dos centres i 
hi que hi continuen a 1r de batxillerat científic o tecnològic; són 64 alumnes: 44 del 
centre A (concertat) i 20 del centre B (institut). 
La prova final de 1r de Batxillerat (prova 4) s’ha passat a tots els alumnes de 1r de 
Batxillerat una vegada acabat el tema de trigonometria. 
 
En la taula 4.42 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error, en els apartats dels exercicis quantitatius de la prova 4.  
 
 

PROBLEMA CENTRE 
A 

CENTRE 
B 

CENTRE 
(A+B) 

MITJANA 
A 

MITJANA 
B 

MITJANA 

PR 1.1 8 
(18,18%) 

3  
(15,00%) 

11 
(17,19%) 

1,818 1,500 1,719 

PR 1.2 9 
(20,45%) 

2 
(10,00%) 

11 
(17,19%) 

2,045 1,000 1,719 

PR 1.3 3  
(6,82%) 

2  
(10,00%) 

5  
(7,81%) 

0,682 1,000 0,781 

PR 1.4 3  
(6,82%) 

2  
(10,00%) 

5  
(7,81%) 

0,682 1,000 0,781 

PR 2.1 4  
(9,09%) 

4 
(20,00%) 

8 
(12,50%) 

0,909 2,000 1,250 
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PROBLEMA CENTRE 
A 

CENTRE 
B 

CENTRE 
(A+B) 

MITJANA 
A 

MITJANA 
B 

MITJANA 

PR 3.1 4   
(9,09%) 

9 
(45,00%) 

13 
(20,31%) 

0,909 4,500 2,031 

PR 3.2 4   
(9,09%) 

7 
(35,00%) 

11 
(17,19%) 

0,909 3,500 1,719 

PR 3.3 1  
(2,27%) 

7 
(35,00%) 

8 
(12,50%) 

0,227 3,500 1,250 

PR 3.4 2  
(4,55%) 

10 
(50,00%) 

12 
(18,75%) 

0,455 5,000 1,875 

PR 3.5 5  
(11,36%) 

8 
(40,00%) 

13 
(20,31%) 

1,136 4,000 2,031 

PR 3.6 2  
(4,55%) 

4 
(20,00%) 

6  
(9,38%) 

0,455 2,000 0,938 

PR 4.1 29 
(65,91%) 

11 
(55,00%) 

40 
(62,50%) 

6,591 5,500 6,250 

PR 4.2 25 
(56,82%) 

9 
(45,00%) 

34 
(53,13%) 

5,682 4,500 5,313 

PR 4.3 9 
(20,45%) 

3 
(15,00%) 

12 
(18,75%) 

2,045 1,500 1,875 

PR 4.4 9 
(20,45%) 

3 
(15,00%) 

12 
(18,75%) 

2,045 1,500 1,875 

PR 5.1 27 
(61,36%) 

16 
(80,00%) 

43 
(67,19%) 

6,136 8,000 6,719 

PR 5.2 23 
(52,27%) 

15 
(75,00%) 

38 
(59,38%) 

5,227 7,500 5,938 

PR 5.3 22 
(50,00%) 

15 
(75,00%) 

37 
(57,81%) 

5,000 7,500 5,781 

PR 5.4 19 
(43,18%) 

13 
(65,00%) 

32 
(50,00%) 

4,318 6,500 5,000 

PR 5.5 17 
(38,64%) 

13 
(65,00%) 

30 
(46,88%) 

3,864 6,500 4,688 

PR 6.1 11 
(25,00%) 

9 
(45,00%) 

20 
(31,25%) 

2,500 4,500 3,125 

PR 6.2 13 
(29,55%) 

11   
(55,00%) 

24 
(37,50%) 

2,955 5,500 3,750 

PR 6.3 13 
(29,55%) 

10 
(50,00%) 

23 
(35,94%) 

2,955 5,000 3,594 

MITJANA    2,589 4,043 3,044 
Taula 4.42. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en la prova 4 
 
Observem que els resultats obtinguts en aquesta prova estan molt per sota de 5. Els 
resultats han empitjorat molt respecte a la prova inicial de trigonometria de 1r de 
batxillerat. Els alumnes del centre A han empitjorat notablement respecte a la prova 
inicial, en canvi, en el centre B s’observa una petita millora. 
 

Globalment, s’observa que els resultats del centre B (públic) són millors que els del 
centre A (concertat) amb una diferència de 1,454 punts.  
 

La mitjana del centre A és 2,589 i la del centre B és 4,043. 
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En el cas del centre A, en 5 dels 23 apartats que s’han estudiat, han obtingut una 
mitjana superior a 5, és a dir, el 50% dels alumnes ha respost correctament, en canvi, 
en el centre B passa en 9 dels 23 apartats. 
 

Globalment, 6 dels 23 apartats tenen una mitjana superior a 5, és a dir, més d’un 50% 
ha respost correctament. 
El problema amb millors resultats és el 5, en concret l’apartat 5.1, seguit del 4, en 
concret el 4.1 i el que obté pitjors resultats és el 1, en concret, els apartats 1.3 i 1.4 
seguit del 3, en concret 3.6. 
 

Aquells exercicis o problemes que es calculen directament sense que un apartat 
depengui de l’altre, els resultats són millors que aquells que tenen diferents apartats en 
els quals un depèn de l’altre. El grau de complexitat de la prova final de 1r de 
Batxillerat és més gran que en les anteriors. 
 
Si analitzem problema a problema obtenim: 
 
Problema 1 
 
En la taula 4.43 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 1 de la prova 4 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 1.1 8 
(18,18%) 

3  
(15,00%) 

11 
(17,19%) 

1,818 1,500 1,719 

PR 1.2 9 
(20,45%) 

2 
(10,00%) 

11 
(17,19%) 

2,045 1,000 1,719 

PR 1.3 3  
(6,82%) 

2  
(10,00%) 

5  
(7,81%) 

0,682 1,000 0,781 

PR 1.4 3  
(6,82%) 

2  
(10,00%) 

5  
(7,81%) 

0,682 1,000 0,781 

Taula 4.43. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 1 
 
En els quatre apartats del problema 1, el percentatge d’alumnes que resol 
correctament l’exercici és molt baix en els dos centres.  
Globalment, la mitjana dels tres apartats no arriba a 2. 
El percentatge d’alumnes que ha resolt correctament la primera equació (PR 1.1 i PR 
1.2) és superior al de la segona equació (PR 1.3 i PR 1.4). 
S’observa una gran dificultat en la resolució d’equacions trigonomètriques.  
 
Problema 2 
 
En la taula 4.44 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 2 de la prova 4 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
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PROBLEMA CENTRE 
A 

CENTRE 
B 

CENTRE 
(A+B) 

MITJANA 
A 

MITJANA 
B 

MITJANA 

PR 2.1 4  
(9,09%) 

4 
(20,00%) 

8 
(12,50%) 

0,909 2,000 1,250 

Taula 4.44. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 2 
 
Un 12% del total d’alumnes ha resolt correctament el problema 2, és a dir, ha 
demostrat la identitat trigonomètrica. La mitjana és inferior en el centre A (0,909) que 
en el B (2,000) i globalment és 1,250. 
 
Els alumnes mostren una gran dificultat a l’hora de realitzar demostracions d’identitats 
trigonomètriques. 
 
Problema 3 
 
En la taula 4.45 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 3 de la prova 4 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 3.1 4   
(9,09%) 

9 
(45,00%) 

13 
(20,31%) 

0,909 4,500 2,031 

PR 3.2 4   
(9,09%) 

7 
(35,00%) 

11 
(17,19%) 

0,909 3,500 1,719 

PR 3.3 1  
(2,27%) 

7 
(35,00%) 

8 
(12,50%) 

0,227 3,500 1,250 

PR 3.4 2  
(4,55%) 

10 
(50,00%) 

12 
(18,75%) 

0,455 5,000 1,875 

PR 3.5 5  
(11,36%) 

8 
(40,00%) 

13 
(20,31%) 

1,136 4,000 2,031 

PR 3.6 2  
(4,55%) 

4 
(20,00%) 

6  
(9,38%) 

0,455 2,000 0,938 

Taula 4.45. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 3 
 
El nombre d’operacions a realitzar per resoldre el problema 3 és molt elevat, en 
concret 6. A més, cal tenir en compte que els valors calculats en alguns dels apartats  
s’utilitzen per donar resposta als altres. 
Globalment, el percentatge d’alumnes que resol bé l’exercici no arriba al 20% i en 
algun cas ni al 10%. 
 
S’observa que l’ús de fórmules trigonomètriques resulta una dificultat pels alumnes. 
 
Problema 4 
 
En la taula 4.46 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 4 de la prova 4 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
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PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 4.1 29 
(65,91%) 

11 
(55,00%) 

40 
(62,50%) 

6,591 5,500 6,250 

PR 4.2 25 
(56,82%) 

9 
(45,00%) 

34 
(53,13%) 

5,682 4,500 5,313 

PR 4.3 9 
(20,45%) 

3 
(15,00%) 

12 
(18,75%) 

2,045 1,500 1,875 

PR 4.4 9 
(20,45%) 

3 
(15,00%) 

12 
(18,75%) 

2,045 1,500 1,875 

Taula 4.46. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 4 
 
El percentatge d’alumnes que resol correctament el problema 4 és superior al dels 
exercicis anteriors. La major dificultat està en trobar les diagonals (PR 4.3 i PR 4.4). 
Els dos primers apartats els resolen correctament un percentatge d’alumnes superior 
al 50%, en canvi, els altres dos, el percentatge és inferior al 20%. 
 
Problema 5 
 
En la taula 4.47 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 5 de la prova 4 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 5.1 27 
(61,36%) 

16 
(80,00%) 

43 
(67,19%) 

6,136 8,000 6,719 

PR 5.2 23 
(52,27%) 

15 
(75,00%) 

38 
(59,38%) 

5,227 7,500 5,938 

PR 5.3 22 
(50,00%) 

15 
(75,00%) 

37 
(57,81%) 

5,000 7,500 5,781 

PR 5.4 19 
(43,18%) 

13 
(65,00%) 

32 
(50,00%) 

4,318 6,500 5,000 

PR 5.5 17 
(38,64%) 

13 
(65,00%) 

30 
(46,88%) 

3,864 6,500 4,688 

Taula 4.47. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 5 
 
El problema 5 és el que major percentatge d’alumnes l’ha resolt correctament. De fet, 
es tracta d’un exercici que ja s’havia treballat el curs passat només que en aquest 
moment, els alumnes disposen d’altres mètodes de resolució (es pot resoldre 
plantejant un sistema d’equacions amb tangents si es fa a partir de triangles rectangles 
o bé utilitzant el teorema del sinus si es fa a partir de triangles no rectangles). 
El percentatge d’alumnes que el planteja bé (PR 5.1) és superior al que el resol 
correctament (PR 5.2). 
 
Els resultats obtinguts són millors en el centre B que en el centre A. 
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Problema 6 
 
En la taula 4.48 es presenta el nombre i el percentatge d’alumnes que no han comès 
cap error en resoldre el problema 6 de la prova 4 així com la mitjana de cada un dels 
centres. 
 
PROBLEMA CENTRE 

A 
CENTRE 

B 
CENTRE 

(A+B) 
MITJANA 

A 
MITJANA 

B 
MITJANA 

PR 6.1 11 
(25,00%) 

9 
(45,00%) 

20 
(31,25%) 

2,500 4,500 3,125 

PR 6.2 13 
(29,55%) 

11   
(55,00%) 

24 
(37,50%) 

2,955 5,500 3,750 

PR 6.3 13 
(29,55%) 

10 
(50,00%) 

23 
(35,94%) 

2,955 5,000 3,594 

Taula 4.48. Nombre i percentatge d’alumnes que no han comès cap error en el problema 6 
 
En aquest cas, s’observa que els resultats són millors en el centre B que en el centre 
A. 
La principal dificultat de l’exercici està en aïllar correctament la incògnita de la fórmula 
del teorema del cosinus. La majoria dels alumnes ha comès errors en aïllar l’angle de 
la fórmula del teorema del cosinus. 
Globalment, el percentatge d’alumnes que el resol correctament és al voltant del 35%.  
 
 
Per tant, tenint en compte l’anàlisi quantitativa global de la prova 4 (prova final 
de 1r de Batxillerat) sense tenir en compte els errors, podem dir que: 
 

- El centre B (públic) ha obtingut millors resultats que el centre A (concertat). 
- El percentatge d’alumnes que resol correctament cada un dels problemes és 

superior en el centre B (públic) que en el centre A (concertat). 
- Els problemes que han resultat més fàcils són el PR 5.1, PR 4.1, PR 5.2 i PR 

5.3, els de resolució de triangles rectangles i no rectangles. 
- Els problemes que han resultat més difícils són el PR 1.3, PR 1.4, PR 1.1 i PR 

1.2, els de resolució d’equacions trigonomètriques, demostracions d’identitats i 
càlculs que suposen l’ús de fórmules trigonomètriques. 

- Els problemes que es resolen directament, sense que hi hagi dependència d’un 
altre, els resultats són millors que aquells que tenen diferents apartats en els 
quals un depèn de l’altre. 
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Comparació de la prova inicial de 1r de Batxillerat i la prova final de 1r de 
Batxillerat 
 
En general podem afirmar que: 
 

- Els resultats obtinguts en la prova inicial de trigonometria a 1r de Batxillerat són 
millors que en la prova final de 1r de Batxillerat. 

- Els resultats obtinguts pel centre A són molt millors que els del centre B en la 
prova inicial de 1r de Batxillerat. 

- Els resultats obtinguts pel centre B són molt millors que els del centre A en la 
prova final de 1r de Batxillerat.  

- El centre A ha obtingut pitjors resultats en la prova final que en la inicial. En 
canvi, el centre B, ha obtingut millors resultats en la prova final que en la inicial. 

- Els exercicis d’aplicació directa d’una fórmula, els resolen correctament un 
percentatge més elevat d’alumnes que en el cas dels problemes que tenen 
diferents apartats que un depèn de l’altre. 

- Si el problema té l’esquema, el percentatge d’alumnes que el resol 
correctament és superior. 

- Quan augmenta en nivell d’abstracció, el percentatge d’alumnes que resol 
correctament l’exercici és menor. 

- Els problemes que comporten alguna demostració o aplicació de fórmules 
trigonomètriques complexes, els resolen pocs alumnes. 

- Els alumnes cometen molts errors en aïllar incògnites de fórmules una mica 
complexes o que s’aparten de la simple equació de primer grau a la qual estan 
acostumats. 

 
Les principals dificultats que presenten els alumnes en resoldre els problemes són: 
 

- Aïllar la incògnita d’una equació. 
- No tenir clares algunes fórmules trigonomètriques. 
- Simplificació d’expressions trigonomètriques. 
- No posar parèntesis quan es substitueix un terme per una expressió. 
- Aplicar la propietat distributiva. 
- No tenir en compte la prioritat d’operacions. 
- No tenir en compte el signe de la raó trigonomètrica segons el quadrant al qual 

pertany. 
- Utilitzar fórmules incorrectes per realitzar els càlculs. 
- No tenir clar el teorema fonamental de la trigonometria: sin2x+cos2x=1. 
- No considerar que el sinus i el cosinus d’un angle estan compresos entre -1 i 1. 
- L’elaboració de l’esquema del problema. 
- La interpretació dels enunciats dels problemes, és a dir, el redactat. 
- Cometre errors de càlcul o de resolució d’equacions. 
- No tenir clars alguns conceptes: trapezi isòsceles, perímetre, raó 

trigonomètrica... 
- No saber quines fórmules s’han aplicar per resoldre un triangle rectangles i un 

triangle no rectangle. 
- Poca precisió en el resultat. 
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4.3.2. Anàlisi dels principals errors 
 
L’anàlisi dels principals errors el farem a partir de tota la mostra (A+B) i amb aquells 
errors més significatius (>5%). Tanmateix, inclourem alguns altres errors que tot i que 
no són significatius quantitativament ens semblen interessants de comentar. 
 
Prova inicial de 1r de Batxillerat (Prova 3) 
 
 
1. Calcula la longitud dels costats x, y i z de la figura: 
 

 
 
 El 20,31% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat x de la 

figura, en concret, 13 alumnes: 9 del centre A (20,45%) i 4 del centre B (20%). 
 El 20,31% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat y de la 

figura, en concret, 13 alumnes: 10 del centre A (22,73%) i 3 del centre B (15%). 
 El 14,06% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud del costat z de la 

figura, en concret, 9 alumnes: 8 del centre A (18,18%) i 1 del centre B (5%). 
 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 1 
són: 
 

- No elaborar l’esquema dels triangles resultants de la figura. 
- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- Aplicar la semblança de triangles de forma errònia. 
- Prendre el valor erroni de l’apartat anterior com l’altura de la segona figura. 

 
2. L’escala de la figura forma un angle de 60º amb el terra, i el seu peu es troba 

situat a 2,4 m de la paret. Quina és la longitud x de l’escala? 
 

 
 
 El 20,31% dels alumnes comet algun error en calcular la longitud de l’escala, en 

concret, 13 alumnes: 4 del centre A (9,09%) i 9 del centre B (45%). 
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Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 2 
són: 
 

- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica d’un angle. 
- Utilitzar una raó trigonomètrica enlloc d’una altra. 
- Aïllar la incògnita de forma incorrecta. Error en resoldre una equació senzilla. 
- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle i no aplicar-les 

correctament. 
- Cometre errors de càlcul utilitzant la calculadora. 

 
3. Determina el valor de x i de y en el següent triangle rectangle sabent que: 

3

2
sin   

 
 
 
 El 15,63% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del costat x del 

triangle rectangle, en concret, 10 alumnes: 8 del centre A (18,18%) i 2 del centre B 
(10%). 

 El 10,94% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del costat y del 
triangle rectangle, en concret, 7 alumnes: 4 del centre A (9,09%) i 3 del centre B 
(15%). 
 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 3 
són: 
 

- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle. 
- Prendre el valor del sinus, cosinus o tangent d’un angle com l’angle (per 

exemple, si sinα=2/3, considerar α=2/3). 
- Aplicar el teorema de Pitàgores de forma errònia. 
- Calcular el valor de l’angle de forma errònia o poc exacte.  
- Errors en resoldre les equacions que resulten, aïllant les incògnites 

erròniament.  
- Errors de càlcul o càlculs no finalitzats. 
- Utilitzar valors calculats anteriorment fent aproximacions. 
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4. Determina les raons trigonomètriques de l’angle  (sin, cos i tg) del 
triangle rectangle de la figura, sense utilitzar la calculadora: 

 

 
 El 7,81% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del costat del triangle 

rectangle (catet), en concret, 5 alumnes: 5 del centre A (11,36%) i 0 del centre B 
(0%). 

 El 20,31% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del sinβ, en concret, 
13 alumnes: 6 del centre A (13,64%) i 7 del centre B (35%). 

 El 9,38% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del cosβ, en concret, 
6 alumnes: 1 del centre A (2,27%) i 5 del centre B (25%). 

 El 17,19% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de la tgβ, en 
concret, 11 alumnes: 7 del centre A (15,91%) i 4 del centre B (20%). 

 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 4 
són: 
 

- Cometre errors de càlcul en aplicar el teorema de Pitàgores (per exemple, 
249  . 

- Aplicar el teorema de Pitàgores erròniament. 
- Cometre errors de càlcul en trobar el valor del catet que faltava. 
- Utilitzar fórmules trigonomètriques incorrectes. 
- Considerar que el valor del sinx i del cosx pot ser més gran que 1. 
- No tenir clares les definicions de sinus, cosinus i tangent. 
- Fer suposicions errònies (per exemple, considerar que el catet oposat és 2 ja 

que el sinα=2/3). 
 
5. Des d’un far situat a 40 m sobre el nivell del mar es veu un vaixell sota un 

angle de 55º. A quina distància del far es troba el vaixell? 
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 El 6,25% dels alumnes no utilitza el mètode correcte per resoldre el problema, en 
concret, 4 alumnes: 1 del centre A (2,27%) i 3 del centre B (15%). 

 El 26,56% dels alumnes comet algun error en calcular la distància del vaixell al far, 
en concret, 17 alumnes: 11 del centre A (25%) i 6 del centre B (30%). 
 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 5 
són: 
 

- Considerar que la distància del far al vaixell és la hipotenusa del triangle. 
- Confusió en la definició de les raons trigonomètriques i la seva utilitat. 
- No tenir clar el concepte d’angle complementari. 
- Utilitzar raons trigonomètriques de forma errònia. 
- Cometre errors de càlcul. 
- Errors en aïllar la incògnita d’una equació senzilla. 
- Poca precisió en el resultat. Utilitzar pocs decimals.  
- Dificultat en calcular els angles complementaris. 
- Manca clarificar el concepte de raó trigonomètrica i de longitud. 

 
6. Des d’un cert punt s’observa la part més alta d’una xemeneia d’una masia 

sota un angle de 60º. Endarrerint la posició 250 m en la direcció adient, 
l’angle esdevé de 30º. Quina és l’altura d’aquesta xemeneia? 

 
 

 
 
 El 10,94% dels alumnes comet algun error en el plantejament del problema, en 

concret, 7 alumnes: 7 del centre A (15,91%) i 0 del centre B (0%). 
 El 20,31% dels alumnes comet algun error en la resolució del problema, en 

concret, 13 alumnes: 13 del centre A (29,55%) i 0 del centre B (0%). 
 El 15,63% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de x, en concret, 10 

alumnes: 10 del centre A (22,73%) i 0 del centre B (0%). 
 El 18,75% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de y, en concret, 12 

alumnes: 12 del centre A (27,27%) i 0 del centre B (0%). 
 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 6 
són: 
 

- No tenir clar les definicions de sinus, cosinus i tangent. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica. Utilitzar el sinus de l’angle 

sense considerar l’angle, només utilitzant els angles i els costats, com si es 
tractés de proporcionalitat. Operar amb angles i costats a la vegada.  

- No separar correctament els triangles. Prendre les bases de forma errònia. 
- No dibuixar l’esquema dels triangles que resulten de la figura. 
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- Aplicar la propietat distributiva erròniament. 
- Aïllar erròniament una incògnita d’una equació: passar una variable que està 

dividint a sumar o d’un costat a l’altre sense canviar de signe,.... 
- Resoldre incorrectament el sistema pel mètode de substitució o igualació. 
- No tenir clar la prioritat de les operacions en resoldre una equació. 
- Utilitzar valors calculats anteriorment de forma errònia. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i triangle no rectangle. No saber 

quines fórmules es poden aplicar en cada cas. 
- Operar erròniament amb el m.c.m. en resoldre l’equació. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica: realitzar operacions amb angles 

i longituds sense aplicar cap raó trigonomètrica. 
 
La major part dels errors són deguts a problemes en la resolució d’equacions: no 
operar correctament amb el m.c.m., no aplicar la propietat distributiva correctament 
(només multiplicar un dels termes del parèntesi), no aïllar correctament la incògnita... 
així com en la resolució del sistema d’equacions (no substituir correctament els 
termes...). 
 
 
Síntesi 
 
Per tant, podem dir que les causes principals que poden explicar els errors comesos 
en resoldre els exercicis de la prova inicial de 1r de Batxillerat són: 
 
A nivell conceptual: 
 

- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica d’un angle. Manca clarificar el 

concepte de raó trigonomètrica i de longitud. 
- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle.  
- Confondre els catets i la hipotenusa en un triangle rectangle.  
- Considerar que el valor del sinx i del cosx pot ser més gran que 1. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i triangles no rectangle. No saber 

quines fórmules es poden aplicar en el cas d’un triangle rectangle i en el cas 
d’un triangle no rectangle. 

- No tenir clar el concepte d’angle complementari. 
 
A nivell procedimental: 
 

- No separar correctament els triangles. Prendre les bases de forma errònia. 
- Aplicar la semblança de triangles de forma errònia. 
- Aplicar fórmules trigonomètriques incorrectes. 
- No aplicar correctament la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle. 
- Prendre el valor del sinus, cosinus o tangent d’un angle com l’angle. 
- Realitzar operacions amb angles i costats sense la raó trigonomètrica: operar 

angles i longituds sense cap raó trigonomètrica. 
- No aplicar correctament el teorema de Pitàgores. 
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- Cometre errors de càlcul en aplicar el teorema de Pitàgores i en calcular el 
valor del catet o de l’angle que falta. 

- Dificultat en calcular els angles complementaris. 
- Aïllar la incògnita de forma incorrecta. Error en resoldre l’equació: passar una 

variable que està dividint a sumar o d’un costat a l’altre sense canviar de 
signe... 

- Calcular el valor de l’angle de forma errònia o poc exacte.  
- Errors de càlcul amb i sense calculadora o càlculs no finalitzats. 
- Fer suposicions errònies (per exemple, considerar que el catet oposat és 2 ja 

que el sinα=2/3). 
- Poca precisió en el resultat. Utilitzar pocs decimals.  
- Aplicar la propietat distributiva erròniament. 
- Resoldre incorrectament el sistema pel mètode de substitució o igualació. 
- No tenir clar la prioritat de les operacions en resoldre una equació. 
- Prendre el valor erroni de l’apartat anterior com l’altura de la segona figura. 

 
A nivell competencial: resolució de problemes. 
 

- No separar correctament els triangles. Prendre les bases dels triangles de 
forma errònia. 

- No elaborar l’esquema dels triangles resultants de la figura. 
- Considerar que la distància del far al vaixell és la hipotenusa del triangle enlloc 

del catet. 
- Utilitzar valors calculats anteriorment de forma errònia o per aproximació 
- Utilitzar valors calculats anteriorment fent aproximacions. 

 
 
 
Prova final de 1r de Batxillerat (Prova 4) 
 
 
1. Resol: 
 

a)  sin2x – sinx = 0      b)  2 – cos2x = 3 sinx 
 
 
 El 10,94% dels alumnes comet algun error en resoldre la primera part de l’equació 

de l’apartat a del problema, en concret, 7 alumnes: 5 del centre A (11,36%) i 2 del 
centre B (10%). 

 El 7,81% dels alumnes comet algun error en resoldre la segona part de l’equació 
de l’apartat a del problema, en concret, 5 alumnes: 3 del centre A (6,82%) i 2 del 
centre B (10%). 

 El 12,50% dels alumnes comet algun error en resoldre la primera part de l’equació 
de l’apartat b del problema, en concret, 8 alumnes: 3 del centre A (6,82%) i 5 del 
centre B (25%). 

 El 14,06% dels alumnes comet algun error en resoldre la segona part de l’equació 
de l’apartat b del problema, en concret, 9 alumnes: 6 del centre A (13,64%) i 3 del 
centre B (15%). 
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Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 1 
són: 
 

- Simplificar expressions d’una igualtat sense treure factor comú. 
- Desenvolupar erròniament el quadrat d’una diferència i considerar, per 

exemple, que (a-b)2 =a2-2ab-b2. 
- Aïllar la incògnita d’una equació de forma incorrecta. 
- No tenir clares algunes fórmules trigonomètriques. 
- Confondre el sinus de l’angle doble amb el quadrat del sinus. 
- Cometre errors de càlcul utilitzant la calculadora. 
- No posar parèntesis quan es substitueix un terme per una expressió i al davant 

hi ha un signe negatiu. 
- Cometre errors en la simplificació d’una expressió. 
- No tenir clar el teorema fonamental de la trigonometria. 
- Error en les diferents fórmules trigonomètriques treballades al llarg del tema. 

 
 
2. Demostrar la identitat:   (1 – cos 2x) · cotgx = sin 2x  
 
 
 El 42,19% dels alumnes comet algun error en demostrar la identitat, en concret, 27 

alumnes: 17 del centre A (38,64%) i 10 del centre B (50%). 
 

 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 2 
són: 
 

- Error en algunes fórmules trigonomètriques. 
- Confondre el cosinus de l’angle doble amb el cosinus al quadrat d’un angle. 
- Aplicar la propietat distributiva de forma errònia. 
- Errors en la simplificació d’expressions: per exemple, simplificar un terme que 

està sumant amb un que està multiplicant. 
- No tenir en compte la prioritat d’operacions quan es realitzen càlculs. 
- No posar parèntesis quan es substitueix un terme per una expressió. 

 
3. Si  i  són dos angles del segon i el tercer quadrant, respectivament, i sin = 

5

3  i cos = –
13

5 .   

a) Calcula, sense emprar la calculadora, les raons trigonomètriques de  i de  
(només sinus, cosinus i tangent). 

b) Calcula, sense emprar la calculadora: cos 2, tg (-). 
 
 
 El 37,50% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del cosα, en concret, 

24 alumnes: 14 del centre A (31,82%) i 10 del centre B (50%). 
 El 39,06% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de la tgα, en 

concret, 25 alumnes: 13 del centre A (29,55%) i 12 del centre B (60%). 
 El 42,19% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del sinβ, en concret, 

27 alumnes: 15 del centre A (34,09%) i 12 del centre B (60%). 
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 El 35,94% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de la tgβ, en 
concret, 23 alumnes: 14 del centre A (31,82%) i 9 del centre B (45%). 

 El 15,63% dels alumnes comet algun error en calcular el valor del cos2β, en 
concret, 10 alumnes: 6 del centre A (13,64%) i 4 del centre B (20%). 

 El 18,75% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de la tg(α-β), en 
concret, 12 alumnes: 5 del centre A (11,36%) i 7 del centre B (35%). 

 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 3 
són: 
 

- No tenir en compte el signe de la raó trigonomètrica segons el quadrant al qual 
pertany. 

- No tenir clar el teorema fonamental de la trigonometria: sin2x+cos2x=1. 
- Aplicar erròniament la relació fonamental de la trigonometria: sin2x+cos2x=1. 
- Cometre errors de càlcul. 
- Utilitzar valors erronis calculats anteriorment. 
- No tenir en compte que el sinus d’un angle no pot ser més petit que -1 ni més 

gran que 1. 
- Error en algunes fórmules trigonomètriques (per exemple: cos2x=sin2x-cos2x, 

cos2β=cosα*cosβ+sinα*sinβ, tg(α-β)= =sinα*cosβ-sinβ*cosα, tg(α-β)=tgα-tgβ, 
tg(α-β)=(tgα*tgβ)/(1+tgα*tgβ). 

- No tenir clar la prioritat d’operacions quan es realitzen càlculs. 
 
 

4. Les bases d’un trapezi isòsceles fan 8 cm i 12 cm, i l’altura és de 5 cm. 
Troba’n el perímetre i quant mesuren les seves diagonals. 
 

 El 10,94% dels alumnes comet algun error en calcular el costat que falta del trapezi 
isòsceles, en concret, 7 alumnes: 5 del centre A (11,36%) i 2 del centre B (10%). 

 El 18,75% dels alumnes comet algun error en calcular el perímetre del trapezi 
isòsceles, en concret, 12 alumnes: 9 del centre A (20,45%) i 3 del centre B (15%). 

 El 26,56% dels alumnes comet algun error en calcular cada una de les diagonals 
del trapezi isòsceles, en concret, 17 alumnes: 13 del centre A (29,55%) i 4 del 
centre B (20%). 

 
Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 4 
són: 
 

- No elaborar l’esquema del triangle i prendre el valor de la base de forma 
errònia. 

- Cometre errors de càlcul. 
- Utilitzar valors erronis calculats anteriorment. 
- No tenir clar el concepte de trapezi isòsceles. 
- No tenir clar el concepte de perímetre. 
- Errors en calcular el perímetre (per exemple: considerar 7,812 enlloc de 2·7,81, 

és a dir: 7,812+12+8 enlloc de 2·7,81+12+8). 
- Errors en la fórmula del teorema del cosinus (per exemple, a2=b2+c2+2bccosA). 
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- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i no rectangle. No saber quines 
fórmules es poden aplicar en cada cas. 
 

 
5. A quina distància vola l’ocell de la figura? 
 

 
 

 
 El 20,31% dels alumnes comet algun error en el plantejament del problema, en 

concret, 13 alumnes: 13 del centre A (29,55%) i 0 del centre B (0%). 
 El 25% dels alumnes comet algun error en la resolució del problema, en concret, 

16 alumnes: 15 del centre A (34,09%) i 1 del centre B (5%). 
 El 9,38% dels alumnes comet algun error en calcular el valor de x (base del 

triangle d’angle 42º si es resol amb triangles rectangles o hipotenusa del mateix 
triangle si es resol amb triangles no rectangles), en concret, 6 alumnes: 5 del 
centre A (11,36%) i 1 del centre B (5%). 

 El 21,88% dels alumnes comet algun error en calcular l’altura h’ a la qual vola 
l’ocell, en concret, 14 alumnes: 12 del centre A (27,27%) i 2 del centre B (10%). 

 El 20,31% dels alumnes comet algun error en calcular l’altura h a la qual vola 
l’ocell, en concret, 13 alumnes: 11 del centre A (25%) i 2 del centre B (10%). 

 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 5 
són: 
 

- No tenir clar les definicions de sinx, cosx i tgx. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica: operar angles i longituds sense 

cap raó trigonomètrica. 
- No separar correctament els triangles. Prendre les bases de forma errònia. 
- No dibuixar l’esquema dels triangles que resulten de la figura. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i triangle no rectangle. No saber 

quines fórmules es poden aplicar en cada cas. 
- Aplicar la propietat distributiva erròniament. 
- Aïllar erròniament una incògnita d’una equació: passar una variable que està 

dividint a sumar o d’un costat a l’altre sense canviar el signe,... 
- No tenir clar la prioritat d’operacions en resoldre una equació. 
- Considerar la linealitat en les funcions trigonomètriques, per exemple, 

tg(x+y)=tgx+tgy. 
- Aplicar les raons trigonomètriques d’un triangle rectangle per resoldre un 

triangle no rectangle. 
- Utilitzar valors calculats anteriorment de forma errònia. 
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- Trobar valors aproximats pel fet d’utilitzar pocs decimals en el càlcul. 
- Considerar que la distància a la qual vola l’ocell es correspon amb la 

hipotenusa del triangle enlloc del catet. 
 
Alguns errors són deguts a problemes en la resolució de l’equació: no operar 
correctament amb el m.c.m., no aplicar correctament la propietat distributiva (només 
multiplicar un dels termes del parèntesi), no aïllar correctament la incògnita, no tenir 
clara la prioritat d’operacions.... 
 
6. Resol el triangle de costats: a=7 cm, b=3 cm i c=6 cm. 
 
 El 37,50% dels alumnes comet algun error en calcular l’angle A del triangle, en 

concret, 24 alumnes: 17 del centre A (38,64%) i 7 del centre B (35%). 
 El 31,25% dels alumnes comet algun error en calcular l’angle B del triangle, en 

concret, 20 alumnes: 15 del centre A (34,09%) i 5 del centre B (25%). 
 El 31,25% dels alumnes comet algun error en calcular l’angle C del triangle, en 

concret, 20 alumnes: 14 del centre A (31,82%) i 6 del centre B (30%). 
 

Les causes principals que poden explicar els errors comesos en resoldre el problema 6 
són: 
 

- Considerar un triangle rectangle (quan no ho és) i per tant, prendre l’angle 
A=90º. 

- Errors en la fórmula del teorema del cosinus (per exemple: a2=b2+c2+2bccosA, 
a=(b2+c2)1/2-2*b*c*cosA, a2=b2+c2*2*b*c*cosA). 

- Considerar un triangle rectangle de catets 3 i 6 i hipotenusa 7 i aplicar les raons 
trigonomètriques sinus, cosinus i tangent. 

- Errors en aïllar la incògnita cosA del teorema del cosinus. 
- No tenir clar la prioritat d’operacions en realitzar càlculs. 
- Cometre errors de càlcul. 
- No dibuixar l’esquema del triangle. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica: operar angles i longituds sense 

cap raó trigonomètrica. 
- Utilitzar valors erronis calculats anteriorment. 

 
 

Síntesi 
 
Per tant, podem dir que les causes principals que poden explicar els errors comesos 
en resoldre els exercicis de la prova final de 1r de Batxillerat són: 
 
A nivell conceptual: 
 

- No tenir clares algunes fórmules trigonomètriques. 
- Confondre el sinus de l’angle doble amb el quadrat del sinus. 
- Error en les diferents fórmules trigonomètriques treballades al llarg del tema. 
- Confondre el cosinus de l’angle doble amb el cosinus al quadrat d’un angle. 
- No tenir en compte el signe de la raó trigonomètrica segons el quadrant al qual 

pertany. 
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- No tenir clar el teorema fonamental de la trigonometria: sin2x+cos2x=1. 
- No tenir en compte que el sinus d’un angle no pot ser més petit que -1 ni més 

gran que 1. 
- No tenir clar el concepte de trapezi isòsceles. 
- No tenir clar el concepte de perímetre. 
- Error en la fórmula del teorema del cosinus. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i no rectangle. No saber quines 

fórmules es poden aplicar en cada cas. 
- No tenir clar les definicions de sinx, cosx i tgx. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica: operar angles i longituds sense 

cap raó trigonomètrica. 
- No tenir clar la prioritat d’operacions en resoldre una equació. 
- Considerar la linealitat en les funcions trigonomètriques, per exemple, tg(x+y)= 

tgx+tgy. 
 
A nivell procedimental: 
 

- Simplificar expressions d’una igualtat sense treure factor comú. 
- Desenvolupar erròniament el quadrat d’una diferència i considerar, per exemple 

que (a-b)2 =a2-2ab-b2. 
- Cometre errors de càlcul utilitzant la calculadora i sense utilitzar-la. 
- Aplicar la propietat distributiva de forma errònia. 
- Errors en la simplificació d’expressions: per exemple, simplificar un terme que 

està sumant amb un que està multiplicant. 
- No tenir en compte la prioritat d’operacions quan es realitzen càlculs. 
- No posar parèntesis quan es substitueix un terme per una expressió. 
- Aplicar erròniament la relació fonamental de la trigonometria: sin2x+cos2x=1. 
- Utilitzar valors erronis calculats anteriorment. 
- Errors en calcular el perímetre (per exemple: considerar 7,812 enlloc de 2·7,81, 

és a dir: 7,812+12+8 enlloc de 2·7,81+12+8). 
- No separar correctament els triangles. Prendre les bases de forma errònia. 
- Aïllar erròniament una incògnita d’una equació: passar una variable que està 

dividint a sumar o d’un costat a l’altre sense canviar el signe,... 
- Errors en aïllar la incògnita cosA del teorema del cosinus. 

 
A nivell competencial: resolució de problemes. 
 

- No elaborar l’esquema del triangle i prendre el valor de la base de forma 
errònia. 

- No dibuixar l’esquema dels triangles que resulten de la figura. 
- No separar correctament els triangles. Prendre les bases de forma errònia. 
- Trobar valors aproximats pel fet d’utilitzar pocs decimals en el càlcul. 
- Considerar un triangle rectangle, quan no ho és, i per tant, prendre l’angle 

A=90º. 
- Considerar un triangle rectangle de catets 3 i 6 i hipotenusa 7 i aplicar les raons 

trigonomètriques sinus, cosinus i tangent. 
- Considerar que la distància a la qual vola l’ocell es correspon amb la 

hipotenusa del triangle enlloc del catet. 
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Alguns errors són deguts a problemes en la resolució de l’equació: no operar 
correctament amb el m.c.m., no aplicar correctament la propietat distributiva (només 
multiplicar un dels termes del parèntesi), no aïllar correctament la incògnita, no tenir 
clara la prioritat d’operacions.... 
 
 
 
4.3.3. Síntesi de l’anàlisi C 
 
 
Una vegada analitzats els principals errors que cometen els alumnes en resoldre la 
prova inicial (prova 3) i la prova final (prova 4) de 1r de Batxillerat, es presenta la 
relació d’errors que es redueixen és a dir, que milloren, els que perduren en el temps i 
els que apareixen a la prova final de 1r de Batxillerat. 
 
Errors que es redueixen, que milloren 
 
Els errors que es redueixen, que milloren són els que tenen com a causes principals: 
 

- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica d’un angle. 
- Utilitzar raons trigonomètriques de forma errònia. Utilitzar una raó 

trigonomètrica enlloc d’una altra. 
- No aplicar correctament el teorema de Pitàgores, no tenint clar els catets i la 

hipotenusa i el fet que per aplicar Pitàgores, els triangles han de ser rectangles. 
- Considerar que els angles d’un triangle tenen el mateix valor. 
- Errors de càlcul utilitzant la calculadora. 
- Resoldre incorrectament un sistema pel mètode de substitució o igualació. 
- Alguns errors continuen existint però hi ha menys alumnes que els cometen, 

per exemple, no tenir clar el concepte de sinus, cosinus i tangent. 
 
Errors que perduren en el temps: 
 
Els errors que perduren en el temps són els que tenen com a causes principals: 
 

- Simplificar expressions d’una igualtat sense treure factor comú. 
- Desenvolupar erròniament el quadrat d’una diferència. 
- Aïllar la incògnita d’una equació de forma incorrecta. 
- Cometre errors en la simplificació d’una expressió. 
- Aplicar la propietat distributiva de forma errònia. 
- Errors en la simplificació d’expressions: simplificar un terme que està sumant 

amb un que està multiplicant. 
- No tenir en compte la prioritat d’operacions quan es realitzen càlculs. 
- No posar parèntesis quan es substitueix un terme per una expressió. 
- Errors de càlcul. 
- Utilitzar valors erronis calculats anteriorment. 
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- No tenir en compte que el sinus d’un angle no pot ser més petit que -1 ni més 
gran que 1. 

- No elaborar l’esquema dels triangles resultants d’una figura. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica: operar angles i longituds sense 

cap raó trigonomètrica. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i triangle no rectangle. No saber 

quines fórmules es poden aplicar en cada cas. 
- No tenir clar la prioritat d’operacions quan en resoldre equacions. 
- Aïllar la incògnita de forma incorrecta. Error en resoldre l’equació. 
- Poca precisió en el resultat. Utilitzar pocs decimals. Arrodonir els decimals fa 

que alguns resultats siguin poc exactes. 
 
Altres errors que apareixen en la prova final de 1r de Batxillerat 
 
Els errors que apareixen en la prova final de 1r de Batxillerat són els que tenen com a 
causes principals: 
 

- No tenir clares algunes fórmules trigonomètriques. 
- Error en la fórmula del teorema del cosinus. 
- No tenir en compte el signe de la raó trigonomètrica segons el quadrant al qual 

pertany. 
- No tenir clar el teorema fonamental de la trigonometria: sin2x+cos2x=1 i aplicar-

lo erròniament. 
- Considerar la linealitat en les funcions trigonomètriques, per exemple, 

tg(x+y)=tgx+tgy 
- Errors en aïllar la incògnita cosA del teorema del cosinus. 
- Confondre el cosinus de l’angle doble amb el cosinus al quadrat d’un angle. 
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4.4. Anàlisi qualitativa (Prova 1) 
 
 
Veure annex 10 (Resultats de la prova inicial de 4t d’ESO): Resultats de l’anàlisi 
qualitativa. 
 
 
3. a) Els dos triangles de la figura són semblants? Per què?   
 

 
 
 
PR 3.1: Resultat correcte: SI  
 
Valoració:   Malament: 1, Bé:  2, No respon: 0 
 
 
Resultat obtingut: 
 
Centre A 
 
En la taula 4.49 es mostra el resultat obtingut pel centre A (el nombre i el percentatge 
d’alumnes que han contestat bé, malament o que no responen al problema 3.1). 
 
CLASSE Núm. Alumnes Bé Malament No respon 
4t ESO A 31 25 (80,65%) 2 (6,45%) 4 (12,90%) 
4t ESO B 27 21 (77,78%) 1  (3,70%) 5 (18,52%) 
4t ESO C 30 26 (86,67%) 2 (6,67%) 2 (6,67%) 
4t ESO D 30 25 (83,33%) 0 (0%) 5 (16,67%) 
TOTAL 118 97 (82,20%) 5 (4,24%) 16 (13,56%) 
Taula 4.49. Resultat obtingut pel centre A en resoldre el problema 3.1 
 
Centre B 
 
En la taula 4.50 es mostra el resultat obtingut pel centre B (el nombre i el d’alumnes 
que han contestat bé, malament o que no responen al problema 3.1). 
 
CLASSE Núm. Alumnes Bé Malament No respon 
4t ESO C 23 15 (65,22%) 0 (0%) 8 (34,78%) 
4t ESO E 24 17 (70,83%) 1  (4,17%) 6 (25,00%) 
TOTAL 47 32 (68,08%) 1 (2,13%) 14 (29,79%) 
Taula 4.50. Resultat obtingut pel centre B en resoldre el problema 3.1 
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Global 
 
En la taula 4.51 es mostra el resultat global (el nombre i el percentatge d’alumnes que 
han contestat bé, malament o que no responen al problema 3.1). 
 
TOTAL Núm. Alumnes Bé Malament No respon 
 165 129 (78,18%) 6 (3,64%) 30 (18,18%) 
Taula 4.51. Resultat global obtingut en resoldre el problema 3.1 
 
Nota mitjana (centre A) = 8,220  Nota mitjana (centre B) = 6,808 
 
Nota mitjana = 7,818. 

 
La major part de l’alumnat ha contestat dient que els triangles són semblants. 
 
 
PR 3.2: Per què?  
 
 
En la taula 4.52 es presenta en forma de xarxa sistèmica, les respostes que han donat 
els alumnes al problema 3.2. 
 
Diuen que són semblants perquè... Núm. alumnes 
  
ANGLES  
Tenen els mateixos angles / Els seus angles són iguals 62 
Tenen dos angles iguals 11 
Els dos tenen un angle recte. 11 
L’angle comú és igual / tenen el mateix angle (un angle igual) 4 
Tenen un angle semblant 1 
Un angle proporcional a dos costats 1 
TIPUS DE TRIANGLE  
Triangles rectangles 11 
Triangles isòsceles 3 
Triangles acutangles 1 
PROPORCIONALITAT DELS COSTATS  
Els costats són proporcionals 23 
Tenen tres costats iguals 3 
Tenen els costats de mida diferent / tenen diferents proporcions 2 
Els catets semblants 1 
Tenen dos costats proporcionals 1 
Tenen els costats en la mateixa posició 1 
Costats paral·lels 1 
Tenen un costat semblant 1 
Tenen les mateixes proporcions 1 
Si el triangle petit el multipliquem quedaria igual que el gran 1 
Tenen diferents tamanys 1 
Un és més gran que l’altre 1 
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RAÓ DE SEMBLANÇA / ESCALA  
Tenen raó de semblança 4, perquè un és 4 vegades més gran que 
l’altre 

3 

Perquè és el mateix a diferent escala (?). 2 
Perquè estan en posició de Tales 2 
Es compleix la raó de semblança entre els dos triangles 2 
El triangle ABC té raó 1,75 més petita 1 
perquè 4/1=4 i 7/1,5=4 1 
4=7, 1=x=1,75. 1 
Mantenen una raó de proporcionalitat 1 
Perquè 4 és més petit que el 7 i l’1 és més petit que x. 1 
Perquè 4/7 és igual a 1/1,5 1 
Estan a diferent escala o diferent raó. 1 
ALTRES  
Tenen les dimensions equivalents / tenen els costats equivalents 6 
Tenen la mateixa forma 6 
Perquè són compatibles. 1 
Parteixen d’un mateix punt 1 
Els catets es creuen perpendicularment 1 
Si els dobleguem veuríem que són semblants 1 
Segueixen les línies del triangle gran 1 
Concorda el dibuix amb l’altre. 1 
Un és més llarg que l’altre 1 
Si els reduïm a escala si que són iguals. 1 
Parteixen de dos rectes que es tallen 1 
Perquè hi cap en l’angle del gran. 1 
Tenen el mateix grau d’inclinació 1 
Perquè si 1 
NO RESPONEN 34 
Diuen que no són semblants perquè..... Núm. alumnes 
No tenen la mateixa longitud 1 
No tenen els costats proporcionals 1 
No comparteixen l’altura 1 
No mantenen les proporcions 1 
No comparteixen cap costat ni res. 1 
Taula 4.52. Xarxa sistèmica que recull les respostes dels alumnes al problema 3.2. 
 
 
Observem que les respostes que donen els alumnes a la qüestió “Per què són 
semblants els triangles?” les podem classificar segons si fan referència a: 
 

- Angles 
- Tipus de triangle 
- Proporcionalitat dels costats 
- Raó de semblança / escala 
- Altres 
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Angles 
 
Els alumnes consideren que els dos triangles són semblants perquè tenen els 
mateixos angles, és a dir, els seus angles són iguals. En concret, 62 alumnes de 165 
han donat aquesta resposta, un 37,58%. 
Cal dir també que hi ha un percentatge molt més petit d’alumnes que considera que 
els dos triangles són semblants perquè tenen dos angles iguals (en concret 11) o 
perquè els dos tenen un angle recte (11 alumnes). En ambdós casos, el percentatge 
d’alumnes és de 6,67%. 
A més, hi ha altres respostes molt minoritàries que fan referència als angles. 
 
Tipus de triangle 
 
Els alumnes que diuen que els triangles són semblants perquè són triangles rectangles 
són 11, un 6,67%. Només 3 alumnes apunten que són triangles isòsceles i només 1, 
triangles acutangles. 
 
Proporcionalitat dels costats 
 
Els alumnes diuen que els triangles són semblants perquè els costats són 
proporcionals, en concret 23, un 13,94%. Hi ha altres respostes (en concret 11 de 
diferents) que fan referència a la proporcionalitat dels costats però, molt minoritàries 
cada una d’elles. 
 
Raó de semblança / Escala 
 
Els alumnes que creuen que els triangles són semblants perquè estan a escala o per 
la raó de semblança entre els dos donen diferents respostes, en concret 11 però, cada 
una d’elles molt minoritària. La que té més respostes dels alumnes, és que els dos 
triangles són semblants perquè tenen raó de semblança 4, un és 4 vegades més gran 
que l’altre. 
 
Altres 
 
Hi ha altres respostes que no es poden classificar en cap dels apartats anteriors. Les 
dues respostes més considerades són:  
 

- Els dos triangles són semblants perquè tenen les dimensions equivalents / 
tenen els costats equivalents (6 alumnes). 

- Els dos triangles són semblants perquè tenen la mateixa forma (6 alumnes).  
 
Les altres 12 respostes d’aquest apartat només han estat tingudes en compte per un 
sol alumne. 
 
No responen 
 
Hi ha 34 alumnes que no responen aquesta qüestió, un 20,61%. 
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 No són semblants 
 
Hi ha 5 alumnes (3,03%) que creuen que els dos triangles no són semblants. Ho 
argumenten dient que no tenen la mateixa longitud, no tenen els costats proporcionals, 
no comparteixen l’altura, no mantenen les proporcions o no comparteixen cap costat ni 
res. 
 
 
4. Els dos triangles rectangles de la figura són semblants. 

 

 
 
Quina relació hi ha entre la raó de semblança i la raó de les àrees? 

 
 
PR 4.1: Resultat correcte: k = 3  
 
Valoració:   Malament: 1, Bé:  2, No respon: 0 

 
En la taula 4.53 es presenta en forma de xarxa sistèmica, les respostes que han donat 
els alumnes al problema 4.1. 
 
Diuen que la relació que hi ha entre la raó de semblança i la raó 
de les àrees és… 

Núm. alumnes 

  
ÉS EL QUADRAT  
La raó de semblança i la raó de les àrees és la mateixa elevada al 
quadrat (la relació és que la raó de les àrees és el quadrat de la raó 
de semblança). 

 
30 

El quocient de l’àrea és el quadrat de la raó del triangle 1 
ÉS MÉS GRAN PERÒ NO EL QUADRAT  
Rs=3, ra=9, que són múltiples de 3. 5 
Que la raó de les àrees és el doble que la raó de semblança. 4 
La raó de semblança és tres vegades més gran. 2 
3x4=12 / que 12 és múltiple de 3. 2 
La relació és que són el quatriple. 1 
La raó normal és 2 vegades més petita que la de l’àrea i 3 vegades 
que la del volum 

1 

La raó de semblança és la meitat de la de les àrees 1 
És el doble que la de l’àrea 1 
El triangle petit és una tercera part del gran 1 
La raó de els àrees és quatre vegades major que la raó de 
semblança. 

1 
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SÓN IGUALS O SÓN PROPORCIONALS  
La relació entre les relacions de semblança i la de les àrees és 
proporcional. 

4 

Les dues són equivalents entre elles. 2 
És la mateixa. 2 
Que és la mateixa proporció però canvien les xifres 1 
Raó 1 = 1/3, raó 2 = ½, són equivalents. 1 
ALTRES  
La raó de les àrees és 9 5 
La raó de semblança és sobre els costats i la raó de les àrees és 
sobre les àrees. 

4 

No hi ha relació. 2 
La de les àrees és més gran 1 
La de semblança entre els costats, i la de les àrees entre els 2 (les 
àrees) 

1 

Que els angles seran els mateixos 1 
Que els dos són nombres periòdics 1 
La semblança és diferent 1 
Que en les àrees tot és més real. 1 
Hi ha una relació de 5 aproximadament. 1 
10,5/3,5 = 3 1 
Serveixen per saber quina raó tenen els triangles. 1 
La semblança és per longitud de costats i la de les àrees per tot. 1 
Que l’àrea manté la proporció elevada a 3. 1 
Les àrees és una raó més gran 1 
La base i l’altura 1 
Són números semblants, es poden dividir entre ells 6 i 3. 1 
Que els dos tenen un angle de 90º i la seva diferència és de 9 cm. 1 
Determinen la raó d’algun objecte. 1 
NO RESPONEN 82 
Taula 4.53. Xarxa sistèmica que recull les respostes dels alumnes al problema 4.1. 
 
 
Observem que les respostes que donen els alumnes a la qüestió “quina relació hi ha 
entre la raó de semblança i la raó de les àrees?” les podem classificar segons si fan 
referència a: 
 

- És el quadrat 
- És més gran però no el quadrat 
- Són iguals o són proporcionals (més gran / més petit) 
- Altres  
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És el quadrat 
 
És la resposta de la majoria d’alumnes, 31, un 18,79%. En concret, diuen que la raó de 
semblança i la raó de les àrees és la mateixa elevada al quadrat (la relació és que la 
raó de les àrees és el quadrat de la raó de semblança). 
I, un dels alumnes diu que el quocient de l’àrea és el quadrat de la raó del triangle. 
 
És més gran però no el quadrat 
 
19 alumnes, un 11,52% creu que la relació que hi ha entre la raó de semblança i la raó 
de les àrees és més gran però no el quadrat, sinó el doble, el triple..., són múltiples de 
3... 
 
Són iguals o són proporcionals 
 
En concret observem que 10 alumnes creuen que la relació que existeix és d’igualtat o 
de proporcionalitat. 
 
Altres 
 
27 alumnes, un 16,36%, han considerat que la relació que hi ha entre la raó de 
semblança i la raó de les àrees és ben diferent de les respostes anteriors, des del que 
considera que la relació de les àrees és 9, que la semblança és diferent, que els 
angles són els mateixos, que són números semblants, que es poden dividir per 3 i per 
6, etc, fins al que creu que no hi ha  relació. 
 
No responen 
 
Hi ha 82 alumnes que no responen aquesta qüestió, un 49,70%. 
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5. El plànol d’una ciutat és fet a escala E = 1: 5000.  
a) Què significa aquesta escala? 

 
 
PR 5.2: Resultat correcte: 24 cm 
 
Valoració:   Malament: 1, Bé:  2, No respon: 0 
 
En la taula 4.54 es presenta en forma de xarxa sistèmica, les respostes que han donat 
els alumnes al problema 5.2. 
 
Diuen que aquesta escala significa… Núm. alumnes 
  
EQUIVALÈNCIA D’UNITATS  
Que un cm en el plànol són 5000 cm en la realitat  64 
Una unitat en el plànol són 5000 unitats en la realitat. 17 
Que un metre del plànol és igual a 5000 metres reals. 9 
1 cm en el plànol equival 5000 m reals. 4 
Per cada cm del plànol, la ciutat real té 5000 km 3 
1 m són 500 m a la realitat. 2 
1 cm en el plànol equival a 500 cm de la realitat. 2 
1 cm en el plànol equival a 5 m de la realitat. 2 
Per cada 1 cm són 5000 metres. 2 
Vol dir que 5000 m reals se’n farà un al plànol. 1 
Significa que 1 cm del plànol són 5000 a la casa real. 1 
1 cm en el plànol són 5 km a la ciutat. 1 
Cada cm equival a 5 m. 1 
Que 1 equival a 5000. 1 
Significa la raó de semblança, un cm del plànol són 5000 km a la 
realitat. 

1 

Que 1 m del plànol equival a 6000 m de la ciutat real. 1 
Que 1cm = 5000 1 
Cada mil·límetre del plànol representa 5000 m (1km) a la realitat. 1 
PROPORCIÓ / MÉS GRAN / MÉS PETIT  
Que a la realitat és 5000 vegades més gran 4 
Que la maqueta serà 5000 vegades més petita 4 
Que el plànol s’ha fet 5000 vegades més petit que el plànol real. 3 
Que el plànol està reduït 5000 vegades. 2 
Vol dir que està ampliat 5000 vegades de la mida normal. 2 
Que una distància real, la disminueixen 5000 cops en el plànol  1 
Significa que la ciutat està reduïda 5000 vegades 1 
Significa que el plànol és 5000 vegades més petit que la ciutat. 1 
Que 1 m de la vida real és 5000 cops menys la del plànol. 1 
El plànol en que s’ha fet la ciutat, a dimensió reduïda  1 
Que reduïm un cm del plànol entre 5000 a la vida real. 1 
Que la ciutat és 5000 vegades més gran que el plànol. 1 
Significa que l’han interpretat 1500 vegades més petita del que és. 1 
Significa que 0,0002 és una part de la ciutat a escala real. 1 
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RAÓ DE SEMBLANÇA  
Hi ha una raó de 1/5000. 3 
Raó de semblança = 5000 2 
Cada metre real el dividim entre 5000. 2 
Escala és igual a raó 1 
Per fer-ho a la distància real cal augmentar 1:5000. 1 
ALTRES  
És molt petita 2 
NO RESPONEN 24 
Taula 4.54. Xarxa sistèmica que recull les respostes dels alumnes al problema 5.2. 
 
 
 
Observem que les respostes que donen els alumnes a la qüestió “què significa 
aquesta escala?” les podem classificar segons si fan referència a: 
 

- Equivalència d’unitats 
- Proporció / més gran / més petit 
- Raó de semblança 
- Altres 

 
 
Equivalència d’unitats 
 
Majoritàriament els alumnes creuen que un cm en el plànol són 5000 cm en la realitat 
o una unitat del plànol són 5000 unitats en la realitat. En concret, 81 alumnes, un 
49,09%. També hi ha 9 alumnes, un 5,45% que considera que un metre del plànol és 
igual a 5000 metres reals.  
Les altres respostes que fan referència a l’equivalència d’unitats són molt minoritàries i 
en alguns casos, són errònies. 
 
Proporció / Més gran / Més petit 
 
Alguns alumnes consideren que aquesta escala significa que a la realitat és 5000 
vegades més gran, que la maqueta serà 5000 vegades més petita, que el plànol s’ha 
fet 5000 vegades més petit que el plànol real, que el plànol està reduït 5000 vegades o 
que està ampliat 5000 vegades de la mida normal, entre d’altres. Com es pot veure, 
els alumnes relacionen la realitat amb el plànol o la maqueta, per aquest motiu ho 
relacionen com a més gran, més petit o proporcional. 
 
Raó de semblança 
 
9 alumnes consideren que l’escala significa que hi ha una raó de 1/5000 o de 5000... 
que escala és igual a raó o que cada metre real el dividim entre 5000. 
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Altres 
 
2 alumnes creuen que aquesta escala és molt petita. En aquest cas no expressen què 
vol dir l’escala, sinó que opinen sobre com és. 
 
No responen 
 
Hi ha 24 alumnes que no responen aquesta qüestió, un 14,55%. 
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5. CONCLUSIONS I IMPLICACIONS DIDÀCTIQUES 
 
 
Aquest capítol està dedicat a les conclusions del treball. Presentarem de manera 
resumida els principals resultats i les contribucions a la investigació en l’aprenentatge 
de la trigonometria i a la transició de l’ensenyament obligatori al postobligatori. Al final, 
presentarem una llista d’implicacions didàctiques. 
 
 
5.1. Conclusions 
 
L’enfocament i les opcions metodològiques preses en el present treball i el marc teòric 
en el qual s’ha volgut emmarcar, així com les limitacions de la recerca, condicionen la 
naturalesa de les conclusions. En aquestes realitzarem una discussió dels resultats 
obtinguts, i posarem de manifest les aportacions rellevants del nostre estudi. 
 
Recordem els quatre objectius que ens havíem proposat a l’inici de la nostra recerca: 
 
1. Caracteritzar els errors i les dificultats de tipus conceptual, procedimental i 

competencial, de resolució de problemes, que presenten els alumnes abans i 
després del procés d’ensenyament-aprenentatge de la trigonometria a 4t d’ESO. 

2. Analitzar els errors i les dificultats en l’aprenentatge de la trigonometria en el pas 
de la secundària obligatòria al batxillerat. 

3. Caracteritzar els errors i les dificultats de tipus conceptual, procedimental i 
competencial, de resolució de problemes, que presenten els alumnes abans i 
després del procés d’ensenyament-aprenentatge de la trigonometria a 1r de 
Batxillerat científic i tecnològic. 

4. Conèixer els obstacles que es presenten en la resolució de problemes de 
trigonometria a 4t ESO i a 1r de Batxillerat. 

 
Per tal de mostrar que s’han assolit els objectius proposats, estructurarem les 
conclusions en base a aquests. 
 
 
Els errors són fonts d’aprenentatge. A partir dels errors, un jove pot aprendre diferents 
propietats d’un concepte de les quals no era prèviament conscient. En cometre un 
error, l’alumne expressa el caràcter incomplert del seu coneixement i permet als seus 
companys o al professor ajudar-lo a completar el coneixement addicional o portar-lo a 
comprendre per sí mateix allò que estava malament. Els errors són una font 
inesgotable de coneixements que podem explotar per aprofundir en el pensament 
matemàtic. Per aconseguir això, hem d’atendre a la problemàtica i no refusar-la i 
intentar que els mateixos constitueixin un element motivador important. 
 
És interessant prendre com a punt de partida els errors dels alumnes i plantejar-nos 
com s’ha de planificar l’ensenyament per, en principi, diagnosticar i després, tractar de 
reduir i si és possible eliminar aquests errors. Hem de motivar als alumnes cap a una 
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cultura de reflexionar sobre les idees errònies i orientar-los cap a conceptes més 
amplis i correctes. Tot error pot ser el principi d’un bon aprenentatge. 
Els docents hem d’entendre els errors dels alumnes com una informació sobre les 
dificultats de l’aprenentatge de la matemàtica que requereixen un esforç de superació.  
 
Si bé hi ha recerques centrades en els errors en un tema determinat, els estudis sobre 
les dificultats d’aprenentatge de les matemàtiques són escassos segurament pel fet 
que la seva anàlisi es basa en conceptes intuïtius i de dubtosa consistència, i sovint és 
difícil obtenir evidències més enllà d’aquestes dificultats que s’expressen a través dels 
errors. 
 
 La competència matemàtica, entesa de manera genèrica, és l’habilitat per 
desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic per tal de resoldre problemes diversos 
en situacions quotidianes. Més enllà dels coneixements, situa l’èmfasi en els 
processos i l’activitat. La seva adquisició comporta – en diversos graus – la capacitat i 
voluntat d’utilitzar formes matemàtiques de pensament (pensament lògic i espacial) i 
de representació (fórmules, models, construccions, gràfics i diagrames). 
La resolució de problemes és una de les activitats més genuïnes del quefer matemàtic. 
S’hi posen en joc i prenen significat pràcticament tots els aspectes treballats. Un 
problema és una situació desconeguda que es planteja a través d’un conjunt de dades 
dins d’un context, per a la qual, en principi, no es disposa d’una resposta immediata i 
que requereix reflexionar, prendre decisions i dissenyar estratègies. 
Cal distingir entre un problema i un exercici. L’exercici és una activitat que pot portar-
se a terme mitjançant la simple aplicació de tècniques, algorismes o rutines més o 
menys automatitzades. Un problema sempre convida a la recerca i, en resoldre’l, hi ha 
una espurna de descobriment que permet experimentar l’encant d’assolir la solució. 
 
En l’estudi s’observa que els errors produïts pels alumnes no depèn del professor que 
imparteix la matèria ja que un mateix error es dóna en alumnes de les diferents 
classes dels dos centres. De fet, hi ha diversos factors a tenir en compte. 
 
 
5.1.1. Caracterització dels errors i les dificultats de tipus 
conceptual, procedimental i competencial, de resolució de 
problemes, abans i després del procés d’ensenyament-
aprenentatge de la trigonometria a 4t d’ESO. 
 
 
Un dels objectius específics del treball és el de caracteritzar els errors i les dificultats 
de tipus conceptual, procedimental i competencial, de resolució de problemes, que 
presenten els alumnes abans i després del procés d’ensenyament-aprenentatge de la 
trigonometria a 4t d’ESO. Les dues proves utilitzades per recollir informació són 
diferents, ja que mentre la prova inicial és diagnòstica, la final avalua el procés 
d’aprenentatge tal i com exposem a continuació. 
 
- La prova inicial de 4t d’ESO té un caràcter diagnòstic, ens permet tenir evidències 

dels coneixements que els alumnes tenen abans d’iniciar el tema de trigonometria. 
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Es tracta de tenir informació dels aprenentatges no controlats que han adquirit els 
alumnes en cursos anteriors, no avalua el procés d’aprenentatge ja que encara no 
s’ha iniciat la unitat de trigonometria. De fet, ens donarà informació dels conceptes 
i procediments previs que els alumnes tenen sobre alguns aspectes de geometria, 
un tema que constitueix la base per a l’aprenentatge de la trigonometria.  

 
- La prova final de 4t d’ESO avalua el procés d’aprenentatge de la trigonometria en 

aquest curs i ens permet tenir evidències dels coneixements adquirits pels 
alumnes, immediatament després d’aquest procés.  

 
En aquest cas, és difícil poder comparar de manera sistemàtica els resultats obtinguts 
a la prova inicial de 4t d’ESO amb els de la prova final. Per aquest motiu organitzarem 
les conclusions d’aquest primer objectiu en tres parts: 
 
- Principals resultats sobre les qüestions conceptuals, procedimentals i de caràcter 

competencial sobre la resolució de problemes formulades en el qüestionari inicial o 
diagnòstic. 

- Principals resultats de la prova final de 4t d’ESO que avalua el procés 
d’aprenentatge de la trigonometria en aquest curs. 

- Comparació dels resultats obtinguts a la prova inicial i a la prova final de 4t d’ESO. 
 
Recordem que han realitzat cada una de les dues proves (proves 1 i 2) un total de 165 
alumnes: 118 del centre A (concertat) i 47 del centre B (institut). 
 
 
Principals resultats sobre les qüestions conceptuals, procedimentals i a 
nivell competencial sobre la resolució de problemes formulades en el 
qüestionari inicial de 4t d’ESO. 
 
 
A nivell conceptual 
 
A nivell conceptual s’han formulat tres qüestions relatives a semblança, raó i escala. 
 
- En la primera pregunta es demana si dos triangles són semblants i per què. 

 
Un 79% dels alumnes ho argumenta de maneres diferents (tenint en compte els 
angles, el tipus de triangle i la proporcionalitat dels costats) i la resta, un 21% no ha 
donat resposta a la qüestió plantejada.  
 
Un 38% considera que són semblants perquè tenen els mateixos angles, un 7% 
perquè tenen dos angles iguals, un 7% perquè els dos tenen un angle recte, un 7% 
considera que els triangles són rectangles i un 14% considera que els dos triangles 
són semblants perquè els costats són proporcionals. 
 
Hi ha un 6% que dóna arguments no relacionats directament amb la semblança. 
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Els alumnes consideren majoritàriament que dos triangles són semblants si tenen 
els mateixos angles, és a dir, si els seus angles són iguals però, també si els seus 
costats són proporcionals.  
 
Els alumnes ho poden argumentar per diferents motius: perquè tenen els angles 
iguals, perquè tenen els tres costats proporcionals i perquè tenen dos parells de 
costats proporcionals i l’angle que formen és igual. Si observem l’esquema que es 
presenta en el problema 3, en el qual els alumnes han de dir si dos triangles són 
semblants i per què i calcular la longitud d’un dels costats, veiem que pot resultar 
difícil que s’adonin que els angles són iguals per la disposició que tenen els 
triangles; en canvi, els pot resultar més fàcil comprovar si els costats són 
proporcionals. Majoritàriament, cada alumne ho argumenta fixant-se en un aspecte: 
angles, tipus de triangle, proporcionalitat dels costats o raó de semblança. La 
resposta correcta hauria estat diferent si la pregunta s’hagués formulat dient: “Quan 
diem que dos triangles són semblants?” ja que, segons els seus professors, molts 
alumnes tenen facilitat d’aprendre les definicions encara que no d’entendre-les i per 
això els costa aplicar-les en diferents contextos. Els resulta difícil identificar els 
triangles en un context real i encara més si els han de rotar o partir.  
 
La semblança de figures i la proporcionalitat entre les seves mesures és un 
concepte clau que cal que els alumnes coneguin bé ja que permet interessants 
activitats d’experimentació. 

 
- En la segona pregunta es demana quina relació hi ha entre la raó de 

semblança i la raó de les àrees. 
 
La meitat dels alumnes als quals s’ha passat la prova ha contestat la pregunta. El 
18% del total diu que la raó de semblança i la raó de les àrees és la mateixa 
elevada al quadrat (la relació és que la raó de les àrees és el quadrat de la raó de 
semblança). Cal destacar que un 12% diu que la raó de les àrees és més gran que 
la raó de semblança però no diu que sigui el quadrat sinó, el doble, el triple, quatre 
vegades més gran, un 6% considera que són iguals o proporcionals i la resta, un 
14% dóna arguments no relacionats amb la relació entre la raó de semblança i la 
raó de les àrees.  
En aquest cas, es pregunta als alumnes quina relació hi ha entre raó de semblança 
i raó de les àrees i molts d’ells no entenen què vol dir “buscar la relació”. Per aquest 
motiu, alguns no saben quina operació aplicar i responen amb un simple número, 
per exemple, 2, 3, 9 o 12 o dient que és el doble o que és tres vegades més gran 
però sense indicar com trobar aquest resultat. Observem que costa posar a la 
pràctica els coneixements teòrics que han adquirit. 
 
 

- En la tercera pregunta es demana què significa que un plànol està fet a 
escala E = 1:5000. 

 
El 85% dels alumnes ha contestat aquesta qüestió. Destaquem que el 39% diu que 
un cm en el plànol són 5000 cm en la realitat, un 10% que una unitat en el plànol 
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són 5000 unitats en la realitat i un 5% que un metre del plànol és igual a 5000 
metres reals.  
La majoria dels alumnes relaciona el concepte d’escala amb l’equivalència d’unitats 
i ho argumenta dient que un cm del plànol són 5000 cm en la realitat o que una 
unitat en el plànol són 5000 unitats en la realitat. Un 15% ho relaciona amb el 
concepte de proporció, de més gran o més petit, diu per exemple, que a la realitat 
és 5000 vegades més gran o que el plànol està reduït 5000 vegades. Els alumnes 
ho atribueixen a una escala de reducció o d’ampliació, la proporció d’augment o de 
disminució que existeix entre les dimensions reals i les dimensions representades 
del plànol de la ciutat. El concepte d’escala es treballa en altres àrees com la 
tecnologia o les ciències.  
L’escala és un factor de proporció que relaciona les mides que es poden prendre 
sobre el plànol i la seva correspondència amb la realitat. Tot fent aplicació de 
l’escala podem dibuixar proporcionadament un objecte en qualsevol format. La 
forma d’expressar l’escala és un factor de proporció que es presenta amb dos 
números separats pels dos punts de l’operador de la divisió: mida plànol: mida real. 
Cal que els alumnes tinguin clars, entre d’altres, els següents conceptes:  

 
- L’escala no depèn de la unitat de mesura, es limita a relacionar les mides. 
- En la notació dels factors d’escala, el primer terme es refereix a la mida 

sobre el plànol i el segon, a la seva correspondència amb la realitat. 
- En una escala de reducció, per determinar les mides reals, cal multiplicar la 

mesura presa sobre el plànol pel denominador de l’escala. 
- En una escala d’ampliació, per determinar les mides reals, cal dividir la 

mesura presa sobre el plànol pel denominador de l’escala. 
- Per fer canvis d’unitat de mesura, podem usar els factors de conversió. 

 
A més del concepte de semblança, raó i escala, en la prova 1, els alumnes 
presenten dificultats en  altres aspectes de tipus conceptual com ara, un 6% no té 
clara la fórmula per calcular l’àrea d’un triangle i un 5% confon els catets i la 
hipotenusa en un triangle rectangle. Alguns dels exercicis i problemes d’aquesta 
prova no els resolen correctament per no tenir clars els conceptes de raó de 
semblança i triangles semblants.   
Alguns alumnes no tenen clar el concepte de raó com a quocient entre dos nombres 
o quantitats i el de proporció com a igualtat entre dues raons. 

 
 
A nivell procedimental 
 
Podem dir que els principals errors i dificultats de tipus procedimental que presenten 
els alumnes en resoldre els exercicis són: 
 
- No elaborar l’esquema dels triangles i no aplicar correctament la semblança de 

triangles. En l’exercici en el qual es demana calcular la longitud dels costats d’una 
figura de la qual es poden separar quatre triangles semblants (exercici 2), 
aproximadament un 28% dels alumnes comet errors en resoldre’l per no elaborar 
correctament l’esquema dels triangles i no aplicar correctament la semblança de 
triangles (el teorema de Tales), és a dir, per no respectar la correspondència entre 
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els costats. La majoria dels alumnes que resol erròniament l’exercici no ha realitzat 
l’esquema dels triangles resultants i ha aplicat la semblança de triangles a figures 
que no són triangles ni són figures semblants. 
Als alumnes els resulta difícil identificar els triangles en un context real i encara 
més si els han de rotar o partir, mentre que aplicar les fórmules un cop identificats 
els resulta senzill. Aquesta dificultat perdura en el temps en una part de l’alumnat 
perquè no s’adquireix sense molta pràctica. 

- No aplicar correctament el teorema de Pitàgores. Quan es demana calcular la 
longitud del costat x del triangle ABC d’una figura (exercici 3), un 5% dels alumnes 
no el resol bé per no aplicar correctament el teorema de Pitàgores (no tenir clar qui 
és la hipotenusa i qui són els catets) o per aplicar aquest teorema en triangles no 
rectangles.  
La confusió en els catets i la hipotenusa es dóna quan els triangles no estan 
disposats de manera que es vegi clarament quin és l’angle recte. Els costa també 
identificar que el costat de major longitud, la hipotenusa, està situat davant de 
l’angle recte.  
Aquest fet s’explica perquè els alumnes han après de memòria el teorema de 
Pitàgores: “La suma dels quadrats dels catets és igual al quadrat de la hipotenusa”, 
però no saben identificar els elements del triangle rectangle. En el moment 
d’explicar el teorema de Pitàgores és important demostrar-lo a partir de quadrats 
construïts sobre la hipotenusa i els catets i veure que “l’àrea del quadrat construït 
sobre la hipotenusa d’un triangle rectangle és igual a la suma de les àrees dels 
quadrats construïts sobre els catets” i després generalitzar-lo utilitzant altres figures 
(triangles, pentàgons, semicircumferències...). D’aquesta manera es pot veure que 
la relació es compleix per uns números que anomenem terna pitagòrica i, si es 
coneix el valor dels tres costats, és una manera de poder saber si un triangle és 
rectangle o no. 
Alguns resultats que obtenen en resoldre l’exercici 3 no són coherents amb el 
dibuix ja que consideren que 28, 3, 6 o 8 són resultats correctes, cosa difícil de 
justificar mirant simplement l’esquema. S’observa que manca el sentit crític del 
resultat obtingut. Els alumnes realitzen les operacions i no es paren a pensar si el 
resultat obtingut és coherent o no amb l’esquema plantejat. Cal ser més crítics amb 
els resultats. 

- No aplicar correctament la semblança de triangles, cometre errors de càlcul i de 
resolució d’equacions. En l’exercici en el qual els alumnes han de calcular l’àrea de 
dos triangles, la raó entre les àrees dels dos triangles i la relació entre la raó de 
semblança i la raó de les àrees (exercici 4), un 9% no aplica correctament la 
semblança de triangles per no respectar la correspondència entre els costats o per 
calcular erròniament el valor del costat i considerar que és el mateix que el de k. 
Cal destacar que un 8% dels alumnes comet errors de càlcul (per exemple, 
2x1/2=2, (6x3)/2=6, (6x3)/2=8), un 6% comet errors en la fórmula de l’àrea del 
triangle (considera que A=(b+h)/2 o A=bxh), un 13% utilitza el valor calculat 
erròniament en apartats anteriors de l’exercici i un 7% no obté un resultat 
satisfactori en el càlcul de k2 per haver trobat erròniament el valor de l’àrea (alguns 
consideren la base del triangle gran com 2x enlloc de (2+x)). Els costa veure que 
una longitud d’un costat sigui (2+x), no sigui un número, per això, la necessitat de 
donar un resultat més tancat, 2x. Per altra banda, cal destacar que alguns alumnes 
no tenen clar el concepte de raó entre les àrees i consideren raó com a diferència 
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enlloc de quocient (9-1=8 enlloc de 9/1=9). Cal tenir present, la dificultat en la 
resolució d’equacions senzilles, del tipus 3/1=x/2, d’on aïllen la x fent 
x=(3x1)/2=1,5. 

- Cometre errors en la conversió d’unitats. En l’exercici en el qual l’alumne ha de 
calcular la distància sobre el plànol coneixent la separació a la ciutat i la distància 
entre dos punts si es coneix la distància en el plànol (exercici 5), un 18% dels 
alumnes no realitza correctament la conversió d’unitats (de km a cm) per no aplicar 
correctament la relació que s’estableix en l’escala o cometre errors en fer servir els 
factors de conversió (col·locar erròniament la unitat que volem simplificar en el 
numerador enlloc del denominador) i un 10% treballa amb diferents unitats de 
longitud al mateix temps. En aquest cas, manca tenir una visió de les diferents 
unitats i de proporcionalitat ja que si, per exemple, dos punts en la plànol disten 35 
cm, a la realitat no poden estar a menor distància.  

 
 
A nivell competencial: resolució de problemes 
 
 
- No elaborar correctament l’esquema del problema i no aplicar correctament la 

semblança de triangles. Un 21% dels alumnes comet errors en calcular l’altura d’un 
edifici si es coneix l’ombra que projecta i tenint en compte la d’un semàfor que té 
una determinada altura en aquest mateix moment (exercici 1) per no elaborar 
correctament l’esquema del problema, no aplicar correctament la semblança de 
triangles (el teorema de Tales) per no respectar la correspondència entre els 
costats i per confusions relacionades amb la manera com està redactat el 
problema. 
Cal destacar la manca de sentit crític pels resultats obtinguts ja que si l’ombra que 
projecta un edifici és 27 m, la seva altura no pot ser inferior i en canvi consideren 
correcte un valor de 22,5 o de 3,24 o de 2,34 m. Aquest mateix error es produeix 
en la construcció de l’esquema ja que en alguns casos consideren que 1,5 és 
l’altura i 1,8 l’ombra.  

 
 
 
Principals resultats de la prova final de 4t d’ESO que avalua el procés 
d’aprenentatge de la trigonometria en aquest curs. 
 
 
A nivell conceptual  
 
En la prova final de 4t d’ESO no vàrem formular qüestions conceptuals però, s’observa 
que hi ha errors i dificultats de tipus conceptual que fan que l’exercici o problema no es 
resolgui correctament. A continuació exposem els més significatius: 
 
- No tenir clar el concepte de raó de semblança i de triangles semblants. Un 18% de 

l’alumnat resol incorrectament l’exercici de calcular les longituds dels costats d’una 
figura de la qual es poden separar quatre triangles semblants (exercici 1) per no 
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tenir clar el concepte de raó de semblança i de triangles semblants. En la majoria 
dels casos, no divideixen els costats homòlegs dels triangles. 

- No tenir clar el concepte de catet i d’hipotenusa en un triangle rectangle. Un 12% 
dels alumnes confon el concepte de catets i hipotenusa i aplica el teorema de 
Pitàgores de forma errònia. Un 6% no calcula correctament el costat x del triangle 
de l’exercici 3 i un 6% el catet que falta en el triangle de l’exercici 4 per confondre 
els catets i la hipotenusa en aplicar el teorema de Pitàgores. 

- Confondre les raons trigonomètriques. Un 11% dels alumnes confon les raons 
trigonomètriques sinus, cosinus i tangent en calcular el valor del costat y del 
triangle de l’exercici 3 i un percentatge similar en trobar les raons trigonomètriques 
de l’angle β de l’exercici 4 (un 12% en el cas del sinβ, un 6% en el cas del cosβ i 
un 13% en el cas de la tgβ).  

- Confondre el concepte de raó trigonomètrica amb el d’angle. Un 10% dels alumnes 
confon el concepte raó trigonomètrica amb el d’angle i pren el valor d’una raó 
trigonomètrica d’un angle com el mateix angle (per exemple, sin45º=45 o 
sin(2/3)=2/3). A més, alguns no tenen clar el concepte de raó trigonomètrica ja que 
consideren que si tgx=a/b, llavors sinx=a i cosx=b o si sinα=2/3, llavors el catet 
oposat és 2 (y=2) i el catet adjacent 3 (x=3) o si sinα=2/3, llavors x=2 i y=3. 
Confondre el valor d’una raó trigonomètrica amb el valor de l’angle corresponent és 
degut a una dificultat afegida de comprendre que la base de la trigonometria radica 
en la proporció dels costats d’un triangle rectangle. 

- Considerar que el sinus i el cosinus poden prendre valors més grans que 1. Un 5% 
de l’alumnat considera que el sinus i el cosinus d’un angle poden ser més grans 
que 1. En aquest cas, l’alumne no té clar el concepte de raó trigonomètrica com un 
quocient entre dues longituds (catet i hipotenusa) de les quals el catet < 
hipotenusa, per tant, una fracció en la qual el valor del numerador sigui més petit 
que el valor del denominador, no pot ser mai més gran que 1. 

- Un percentatge reduït d’alumnes no té clara la relació fonamental de la 
trigonometria, un altre, no té clar el concepte d’angle complementari i un tercer, 
considera que el producte de raons trigonomètriques iguals és igual a la raó 
trigonomètrica del producte d’angles (per exemple tgα·tgβ=tg(α·β)). En aquest cas, 
apliquen la linealitat que les funcions trigonomètriques no tenen. Alguns alumnes 
no tenen clar el concepte de triangle rectangle i no rectangle. 

 
 
A nivell procedimental 
 
- No elaborar correctament l’esquema dels triangles resultats de la figura i cometre 

errors de càlcul. Un 18% de l’alumnat resol incorrectament l’exercici consistent en 
calcular la longitud dels costats x, y i z d’una figura formada per quatre triangles 
semblants (exercici 1) per no elaborar correctament l’esquema dels triangles 
resultants de la figura i no aplicar correctament la semblança de triangles (el 
teorema de Tales) per no respectar la correspondència entre els costats. També es 
detecten alguns errors de càlcul, per exemple, 3+2+4=10 o 3+2=6. 

- Aplicar de forma errònia les raons trigonomètriques i el teorema de Pitàgores, 
cometre errors de càlcul i dificultats en la resolució d’equacions senzilles. Un 10% 
dels alumnes comet errors de càlcul i aplica de forma errònia les raons 
trigonomètriques en calcular els catets d’un triangle rectangle del qual es coneix la 
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hipotenusa (exercici 3); considera, per exemple, sinx=catet adjacent/hipotenusa. 
Alguns alumnes confonen els catets i la hipotenusa i apliquen el teorema de 
Pitàgores de forma errònia i altres confonen la raó trigonomètrica de l’angle amb el 
seu valor, sabent que sinα=2/3, prenen cos(2/3)=x/9 enlloc de cosα=x/9. D’altra 
banda, també consideren que si sin=2/3=y/x, llavors, el catet oposat és 2 (y=2) i el 
catet adjacent és 3 (x=3). Per tant, de nou constatem que els alumnes no tenen 
clar el concepte de raó trigonomètrica d’un angle i confonen la definició de les 
diferents raons trigonomètriques. Cal destacar les dificultats mostrades per alguns 
alumnes en resoldre equacions senzilles del tipus 1=x/9 x=1/9 o 2/3=y/9  y=54. 

- Aplicar erròniament el teorema de Pitàgores i les fórmules trigonomètriques. Un 8% 
de l’alumnat aplica incorrectament el teorema de Pitàgores en el càlcul del catet 
que falta en el triangle rectangle de l’exercici 4, per exemple 32-22=6-4=2 o 

=6. Alguns alumnes confonen la hipotenusa i els catets del triangle 
rectangle i d’altres, aïllen erròniament la incògnita (per exemple, 
catet2=catet2+hipotenusa2, hipotenusa=catet2+catet2 o catet=hipotenusa2+catet2). 
D’altra banda, el 7% utilitza fórmules trigonomètriques incorrectes (per exemple, 
sinx=cosx/hipotenusa) o pren la relació fonamental de la trigonometria com 
sinx+cosx=1 i això fa que el resultat no sigui correcte. Aquest error és més 
accentuat en el càlcul de la tangent de l’angle; un 12% considera, per exemple que 
tgx2=sinx2/cosx2 o tgx=catet contigu/hipotenusa o tgx=hipotenusa/catet contigu o 
tgx=catet contigu/catet oposat o tgx=cosx/catet contigu. Cal destacar que alguns 
alumnes consideren que el sinus i el cosinus d’un angle poden ser més grans que 
1. 

 
 
A nivell competencial: resolució de problemes 
 
- Més del 15% dels alumnes no calcula correctament la longitud d’una escala que 

forma un cert angle amb el terra i el peu de la qual es troba a una certa distància 
d’una paret (problema 2) per no aïllar correctament la incògnita de l’equació. Es 
tracta de resoldre una equació molt senzilla: cos60º=  on x= . En alguns 

casos, han tingut en compte la raó trigonomètrica però, prenen l’angle sense la raó 
cosinus. Alguns dels errors han estat: x= . Un 

7% utilitza una raó trigonomètrica enlloc d’una altra, és a dir, no té clara la definició 
de sinus, cosinus i tangent i no les aplica correctament, considera per exemple que 
sinx=catet adjacent/hipotenusa o tgx=catet adjacent/hipotenusa o 
tgx=hipotenusa/catet adjacent .  

- En la resolució del problema 5 que consisteix en calcular la distància d’un vaixell a 
un far sabent que aquest es troba a una certa distància sobre el nivell del mar i el 
vaixell es veu sota un determinat angle, observem que un 17% dels alumnes no 
utilitza el mètode correcte pel fet de considerar un costat enlloc d’un altre, per 
confondre les raons trigonomètriques, per realitzar operacions amb angles i costats 
sense cap raó trigonomètrica o per no tenir clar el concepte d’angle complementari. 
El càlcul de la distància del vaixell al far és erroni pel fet de prendre les raons 
trigonomètriques de forma incorrecta (per exemple, cosx=catet oposat/catet 
adjacent o sinx=catet adjacent/hipotenusa o cosx=catet oposat/hipotenusa o 
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tgx=catet adjacent/catet oposat) o per no utilitzar l’angle complementari a 55º 
(alguns utilitzen l’angle suplementari: 180º-55º=125º). Cal destacar que 
aproximadament un 11% dels alumnes no resol correctament el problema per 
cometre errors de càlcul o aplicar proporcionalitat entre angles i costats sense 
utilitzar la raó trigonomètrica (divideixen costats i angles entre si). 

- Un 27% dels alumnes planteja erròniament el problema de trobar l’altura d’una 
xemeneia que es veu sota un determinat angle i si endarrerim la posició de 
l’observador uns metres, l’angle esdevé més petit (problema 6) per no tenir clara la 
definició de cada una de les raons trigonomètriques (per exemple, prendre 
tgx=catet adjacent/catet oposat o cosx=catet adjacent/catet oposat) o per operar 
amb angles i costats al mateix temps sense la raó trigonomètrica que els relaciona 
(per exemple y/60º=250/30º). Alguns no elaboren correctament l’esquema dels 
triangles que resulten de la figura i no tenen clara la longitud dels costats (prenen 
les bases dels triangles 250+y i 250-y respectivament o 250y enlloc de 250+y o 
250 i y respectivament). També cal destacar que 37% no resol correctament el 
sistema d’equacions per cometre errors de càlcul i d’àlgebra, com ara no aplicar la 
propietat distributiva correctament (per exemple, en x=tg30º·(250+y)), no indicar 
els parèntesis x=250+y·tg30º, operar erròniament amb el mínim comú múltiple o 
aïllar erròniament la incògnita d’una equació (per exemple, 
tg30º·250+y=tg60ºytg30º·250/tg60º=y-y, tg30º=x/(250+y)  x=tg30º·250y). Es 
tracta d’un percentatge similar al que obté un resultat incorrecte com a valor dels 
costats del triangle (altura i base). Alguns alumnes no tenen clar el concepte de 
triangle rectangle i no rectangle i quines fórmules es poden aplicar en cada cas per 
resoldre el problema. 
 

 
 
Comparació dels resultats obtinguts a la prova inicial i a la prova final de 
4t d’ESO. 
 
 
En la prova inicial de 4t d’ESO, els resultats obtinguts pel centre A (concertat) són 
millors que els del centre B (públic) igual que el percentatge d’alumnes que resol 
correctament cada un dels exercicis i problemes. Mentre que, en la prova final de 4t 
d’ESO, els resultats obtinguts pel centre A (concertat) són similars als obtinguts pel 
centre B (públic) igual que el percentatge d’alumnes que resol correctament cada un 
dels exercicis i problemes.  
Els problemes en els quals el resultat d’un apartat s’utilitza per resoldre els altres, 
s’observa que el primer apartat el resolen correctament més alumnes. Si en un dels 
apartats comenten un error, aquest s’arrossega i influeix en el resultat dels altres. 
Els problemes en els quals s’aplica directament una fórmula i es troba el resultat sense 
necessitat d’utilitzar valors calculats anteriorment, el percentatge d’alumnes que el 
resol correctament és superior. 
 
Globalment, els resultats de la prova inicial són millors que els de la prova final ja que 
el grau d’abstracció i de dificultat dels exercicis i problemes ha augmentat 
considerablement.   
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A nivell conceptual els alumnes tenen dificultats diferents abans i després 
de treballar el tema de trigonometria a 4t d’ESO.  

 
 

Abans de treballar el tema de trigonometria a 4t d’ESO 
 

Els alumnes tenen dificultats en saber quan dos triangles són semblants, en la 
definició de la raó de semblança, en el significat d’una escala, en saber qui són els 
catets i la hipotenusa en un triangle rectangle i en la fórmula de l’àrea d’un triangle.  

 
- No tenir clar quan dos triangles són semblants. Més del 20% dels alumnes 

presenta dificultats en el concepte de triangles semblants abans d’iniciar el tema 
de trigonometria a 4t d’ESO.  

- Confondre el concepte de raó. Quan s’expliquen les raons trigonomètriques creuen 
que es tracta d’una mesura de longitud o d’angle, i no d’una proporció o que la raó 
és una resta o una suma de valors. Això és degut a la dificultat per entendre els 
números racionals com a números i com a quocients. 

- El concepte d’escala presta a confusió i no sempre es vincula a raó de semblança 
sinó més aviat a la mesura de longituds. 

- Confondre els catets i la hipotenusa d’un triangle rectangle.  
-  No tenir clara la fórmula correcta per calcular l’àrea d’un triangle. Utilitzar 

erròniament la fórmula per calcular l’àrea de figures planes comporta no poder 
resoldre correctament l’exercici. En molts casos donem per suposat que els 
alumnes saben, per exemple, les fórmules de l’àrea d’un triangle i constatem que 
no sempre les recorden. També cal destacar els errors comesos en la conversió 
d’unitats de longitud. En aquests casos es tracta de dificultats associades als 
processos d’ensenyament desenvolupats per a l’aprenentatge de les 
matemàtiques. 
 

Els alumnes en general coneixen la definició de semblança, de raó de semblança i 
d’escala però, quan se’ls demana de forma aplicada, no saben relacionar-ho. Aquesta 
dificultat es dóna perquè el coneixement matemàtic de l’alumne es basa en 
l’aprenentatge d’uns conceptes de forma memorística però sense entendre’n el seu 
significat.  
Paraules com, per exemple, altura, diagonal, catet, potència, producte, factor, arrels, 
etc. tenen significats diferents en matemàtiques i en el llenguatge habitual, de manera 
que l’ús d’aquestes paraules poden produir dificultats a causa de la confusió semàntica 
implicada. Igualment, en relació amb els conceptes, tenim paraules específicament 
matemàtiques, per exemple, hipotenusa, catet, isòsceles, divisor, coeficient, etc. que 
per poc familiars i freqüentment malenteses, presenten a l’alumne considerables 
dificultats ja que només es troben en els temes de matemàtiques. 
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Després de treballar el tema de trigonometria a 4t d’ESO 
 

S’observa una disminució en el percentatge d’alumnes que comet errors com a 
conseqüència de no haver assolit correctament els conceptes exposats anteriorment, 
però, al mateix temps apareixen noves dificultats: 
 
- El concepte de sinus, cosinus i tangent d’un angle els resulta abstracte i ho 

memoritzen de manera que, en el moment d’aplicar-ho si no ho tenen ben après, 
ho fan de forma errònia. Es tracta de dificultats associades als processos de 
desenvolupament cognitiu dels alumnes. 

- Confusió de raó trigonomètrica i angle que porta a prendre el valor d’una raó 
trigonomètrica d’un angle com el mateix angle (per exemple sin45º=45). Es tracta 
de dificultats associades als processos de desenvolupament cognitiu dels alumnes. 
Les raons trigonomètriques no són només una relació o quocient entre els costats 
d’un triangle rectangle. Es tracta d’un error per deficiència en la manipulació del 
concepte de raó trigonomètrica. 

- Considerar que el sinus i el cosinus poden tenir valors més grans que 1. S’entén 
que catet/hipotenusa sempre és ≤ 1 ja que la longitud del catet < longitud de la 
hipotenusa. 

- Confondre el catet i la hipotenusa en un triangle rectangle cosa que comporta 
aplicar el teorema de Pitàgores de forma errònia. Aquest teorema malgrat haver-se 
treballat en cursos anteriors encara presenta dificultats en la seva aplicació pel fet 
de no tenir clar quin dels costats és la hipotenusa i quins són els catets. 

- Confondre el concepte de triangle rectangle i de triangle no rectangle cosa que 
comporta no saber quines fórmules es poden aplicar per resoldre cada tipus de 
triangle. 

 
Altres dificultats que es presenten en un percentatge reduït d’alumnes: 
 
- Considerar la linealitat en les funcions trigonomètriques.  
- No tenir clara la relació fonamental de la trigonometria. Es tracta d’una dificultat 

associada a la complexitat i varietat dels conceptes matemàtics. 
- No tenir clar el concepte d’angle complementari. 
 
 
A nivell procedimental la major part de les dificultats que presenten els 
alumnes en resoldre exercicis de trigonometria no corresponen 
directament a aquesta part de la matemàtica. 

 
Tal i com es pot comprovar en l’estudi d’errors que presenten els alumnes, les  
principals causes que poden explicar els errors comesos en resoldre els exercicis de 
trigonometria són: 
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Abans d’iniciar i després de treballar el tema de trigonometria: 
 

- Dificultats en la resolució algèbrica d’equacions. Molts alumnes han après les 
tècniques de càlcul algebraic i no han assimilat què estan fent, cosa que provoca 
errades greus a l’hora d’aïllar una incògnita d’una igualtat, per exemple en 
equacions senzilles del tipus 3/1=x/2, o aplicar la propietat distributiva erròniament 
en casos com tg30º·(250+y). 

- Dificultats de càlcul. Hi ha alumnes que, cometen errors de càlcul en operar, per 
exemple, 3x8/16 = 1,1 enlloc de 1,5, 2x1/2=2, 6x3/2=6.  

- Dificultats d’àlgebra. Hi ha alumnes que confonen algunes operacions algèbriques 
quan treballen amb números i lletres, per exemple, consideren la base del triangle 
2x enlloc de 2+x. 

- Dificultats en aplicar la semblança de triangles en alguns casos per no haver 
elaborat l’esquema dels triangles i en altres per no aplicar correctament la 
correspondència dels costats. 

 
 
A nivell competencial: resolució de problemes, les principals dificultats 
són: 
 
Abans d’iniciar i després de treballar el tema de trigonometria: 
 
- Respecte a l’enunciat: La manera com està redactat el problema. És important 

l’ordre en què es donen les dades que hauran d’utilitzar ja que la tendència dels 
alumnes és a col·locar-les en el mateix ordre que les llegeixen.  

- Respecte al plantejament: No elaborar correctament l’esquema dels triangles 
resultants de la figura que es presenta en l’enunciat del problema. El fet de no 
elaborar l’esquema del problema, comporta que no s’apliqui correctament la 
semblança de triangles o les raons trigonomètriques i que la solució sigui 
incorrecta. En aquest cas, es tracta d’un error provinent de la producció d’una 
representació icònica inadequada o inexistent d’una situació matemàtica. Per altra 
banda, aplicar erròniament el teorema de Pitàgores, molt treballat en cursos 
anteriors, pel fet de no tenir clar qui és la hipotenusa i qui són els catets fa que el 
resultat del problema sigui erroni. S’observa que si un problema inclou l’esquema 
en l’enunciat, el percentatge d’alumnes que el resol correctament és superior. 

- Respecte a la resolució: Els principals errors en la resolució del problema són 
deguts a errors de càlcul, d’àlgebra i de resolució d’equacions. 

 
Cal destacar que s’ha reduït notablement el nombre d’alumnes que comet un 
determinat tipus d’error en la prova 1 i els que ho fan en la prova 2. S’observa que 
alguns d’ells es redueixen, altres es mantenen i n’apareixen uns de nous com a 
conseqüència dels nous conceptes que es treballen. 
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Errors que es redueixen 
 
La majoria dels errors es redueixen. El nombre d’alumnes que cometen un determinat 
tipus d’error disminueix, malgrat no s’elimina. Alguns dels que disminueixen són els 
que tenen com a causes principals: 
 

- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- Aplicar incorrectament la semblança de triangles. 
- Aplicar el teorema de Pitàgores de forma errònia. 
- No tenir clars determinats conceptes: raó, hipotenusa, catet, escala... 
- Errors comesos en resoldre equacions. 
- No aplicar correctament la fórmula per calcular l’àrea del triangle. 
- No aplicar correctament la conversió d’unitats. 
- Treballar amb diferents unitats a la vegada. 

 
 
Errors que perduren en el temps 
 
Els errors que perduren en el temps són els que tenen com a causes principals: 
 

- No elaborar l’esquema dels triangles resultants de la figura. 
- No aplicar correctament la semblança de triangles (el teorema de Tales) per no 

respectar la correspondència entre costats. 
- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- No aplicar correctament el teorema de Pitàgores, no tenint clar qui són els 

catets i la hipotenusa i el fet que per aplicar Pitàgores, els triangles han de ser 
rectangles. 

- Aïllar la incògnita de forma incorrecta. Error en resoldre l’equació. 
- Errors de càlcul. 
- Poca precisió en el resultat. Utilitzar pocs decimals. Arrodonir els decimals fa 

que alguns resultats siguin poc exactes. 
 
 
Síntesi 
 
A mode de conclusió del primer objectiu podem dir que els errors detectats ens 
constaten que les principals dificultats a nivell conceptual, procedimental i 
competencial de resolució de problemes abans i després del procés d’ensenyament-
aprenentatge de la trigonometria a 4t d’ESO són: 
 
 
Abans del procés d’ensenyament-aprenentatge: 
 
- A nivell conceptual, les principals dificultats detectades són els conceptes de raó 

de semblança, raó trigonomètrica, triangles semblants i escala així com la confusió 
dels  catets i la hipotenusa en un triangle rectangle i no tenir clara la fórmula per 
calcular l’àrea d’un triangle. Cal destacar que els alumnes no tenen clar el 
concepte de raó com a relació i la seva representació, cosa que s’evidencia en el 
fet que la raó de semblança de dues figures semblants A i B és el quocient entre la 
longitud d’un segment de la figura A i la del seu homòleg a la figura B i podem 
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comprovar que alguns dels exercicis resolts erròniament no respecten aquesta 
correspondència. Es constata la dificultat per entendre els números racionals com 
a números i com a quocients. 
 

- A nivell procedimental, les principals dificultats no corresponen a la trigonometria 
sinó a la resolució d’equacions, al càlcul i a l’àlgebra. Els alumnes han après 
tècniques de càlcul algebraic de forma mecànica i això fa que cometin errors quan 
aïllen la incògnita d’una equació o apliquen la propietat distributiva en contextos 
que no es corresponen a la resolució d’equacions com fan de forma habitual. 
D’igual manera els errors de càlcul, considerats errors tècnics, es deuen al fet de 
no operar seguint la prioritat d’operacions o no utilitzar correctament la calculadora. 
Per altra banda, algunes de les dificultats d’àlgebra són degudes a l’ús inadequat 
del llenguatge algebraic i al fet de no tenir clara la prioritat de les operacions.   
   

- A nivell competencial de resolució de problemes, cal destacar la importància en 
l’ordre en què es donen les dades en l’enunciat, al fet que presenti o no l’esquema, 
a l’ús de les fórmules adequades per resoldre el problema i a la resolució correcta 
del mateix sense cometre errors d’àlgebra ni de càlcul ni de resolució d’equacions. 
Traduir un problema a un esquema utilitzant una representació eficient resulta 
difícil pel fet que cal tenir en compte el significat de les dades. És important 
mantenir una actitud de recerca davant d’un problema, redefinir i ajustar, si cal, les 
estratègies i ser capaç de discutir i valorar altres propostes.  

 
A vegades les dificultats que els alumnes troben en l’àlgebra, no són tant dificultats 
en l’àlgebra com problemes que s’han quedat sense corregir en l’aritmètica com 
per exemple el cas de les fraccions, l’ús de parèntesis, potències... L’àlgebra no 
està separada de l’aritmètica, d’aquí que per entendre la generalització de 
relacions i processos es requereix que aquests siguin assimilats dins del context 
aritmètic. 

 
 
Després del procés d’ensenyament-aprenentatge: 
 
 
- A nivell conceptual, les principals dificultats detectades són els conceptes de raó 

de semblança, raó trigonomètrica i triangles semblants així com la confusió de les 
raons trigonomètriques sinus, cosinus i tangent i de catet i hipotenusa en un 
triangle rectangle i en el fet de considerar que el sinus i el cosinus poden prendre 
valors més gran que 1. Altres dificultats que presenta un nombre més reduït 
d’alumnes són: no tenir clara la relació fonamental de la trigonometria, considerar 
linealitat en les funcions trigonomètriques i no tenir clar el concepte d’angle 
complementari. També cal destacar la confusió en el concepte de triangle 
rectangle i de triangle no rectangle i les fórmules que es poden aplicar en cada 
cas. 
 

- A nivell procedimental, igual que passava abans d’iniciar el procés d’ensenyament-
aprenentatge de la trigonometria, les principals dificultats no corresponen a la 
trigonometria sinó a la resolució d’equacions, al càlcul i a l’àlgebra. Els alumnes 
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cometen errors quan aïllen la incògnita d’una equació o apliquen la propietat 
distributiva. Les dificultats d’àlgebra es deuen a l’ús inadequat del llenguatge 
algebraic i al fet de no tenir clara la prioritat d’operacions. D’igual manera els errors 
de càlcul, considerats errors tècnics, es deuen al fet de no operar seguint la 
prioritat d’operacions o no utilitzar correctament la calculadora. 
 

- A nivell competencial de resolució de problemes, els resulta difícil elaborar 
l’esquema dels triangles resultants de la figura que es presenta en l’enunciat del 
problema cosa que comporta que no s’apliqui correctament la semblança de 
triangles o les raons trigonomètriques que corresponguin i que la solució sigui 
incorrecta. Els principals errors en la resolució de problemes són deguts a errors 
d’àlgebra, de càlcul i de resolució d’equacions. És important que els alumnes 
mantinguin una actitud de recerca davant del problema, ajustant si escau les 
estratègies per tal d’obtenir un resultat satisfactori.  

 
Els alumnes han de tenir uns coneixements previs necessaris pel treball de la 
trigonometria a 4t d’ESO. Observem que la major part de les dificultats i dels errors 
comesos pels alumnes a 4t d’ESO són conseqüència de no tenir ben assimilats 
aquests aspectes previs, entre ells destaquem: 
 
- Aspectes de geometria: ús de la proporcionalitat geomètrica i la semblança, 

relació entre semblança, ampliacions i reduccions, factor d’escala, relació entre 
perímetres, àrees i volums de figures semblants, reflexions, girs i translacions i ús 
de transformacions geomètriques per establir propietats de figures geomètriques. 

- Aspectes de mesura: presa de decisions sobre unitats i escales apropiats en la 
resolució de problemes que impliquin mesures, utilització de nombres decimals i 
grau de precisió de la mesura, utilització de proporcionalitat geomètrica i la 
semblança per obtenir mesures directes, utilització d’instruments per mesurar 
angles i longituds a la realitat i aplicació a la resolució de problemes. 

- Aspectes de càlcul: nombres racionals, relació i transformació entre fracció i 
decimal i aproximació per excés i per defecte, utilització de nombres grans i 
nombres molt petits en la resolució de problemes, ús de les TIC per calcular amb 
nombres racionals, grans nombres i nombres petits, ús de la notació científica per 
a grans nombres i nombres molt petits i estratègies de càlcul mental i estimació de 
càlculs amb nombres racionals, grans nombres i nombres molt petits i comparació 
amb els resultats obtinguts a través de càlculs exactes. 

- Aspectes d’àlgebra: relació entre expressions simbòliques i gràfiques lineals, 
resolució d’equacions de primer i de segon grau i sistemes d’equacions, pràctica 
del càlcul mental en la resolució d’equacions, en la manipulació d’expressions 
algebraiques i en l’acceptació de resultats obtinguts amb mitjans tecnològics i 
utilització de l’àlgebra simbòlica en la resolució de situacions i en la resolució de 
problemes. 

 
A final de 4t d’ESO, els aspectes de la unitat de trigonometria, inclosa dins del bloc 
d’espai i forma, en què presenten més dificultats i en els que cometen més errors els 
alumnes són: 
 
- Ús de relacions trigonomètriques per determinar longituds i mesures d’angles. 
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- Resolució de problemes utilitzant la geometria del triangle. 
- Ús del raonament geomètric deductiu per establir o refutar conjectures del 

raonament geomètric. 
- Ús de les idees geomètriques per resoldre problemes en diferents contextos. 

 
 
 

5.1.2. Anàlisi dels errors i les dificultats en l’aprenentatge de la 
trigonometria en el pas de la secundària obligatòria al 
batxillerat.  
 
 
Un dels objectius del treball és el d’analitzar els errors i les dificultats en l’aprenentatge 
de la trigonometria en el pas de 4t d’ESO a 1r de Batxillerat. 
 
Per fer l’anàlisi dels resultats de la prova final de 4t d’ESO i poder-la comparar amb la 
de 1r de Batxillerat s’han considerat només els alumnes que continuen estudiant 
matemàtiques de l’itinerari científic i tecnològic. El número total d’alumnes de la mostra 
és 64, dels quals, 44 són del centre A (concertat) i 20 del centre B (institut) 
 
Els resultats que s’obtenen considerant només els alumnes que segueixen estudiant 
matemàtiques a batxillerat són, com era d’esperar, molt millors que quan tenim en 
compte tota la mostra d’alumnes de 4t d’ESO. Aquest fet té a veure amb la motivació 
per la matèria dels alumnes que segueixen cursant aquesta disciplina en estudis 
postobligatoris. En la transició de l’ESO al Batxillerat, els alumnes poden triar si volen 
cursar matemàtiques, per tant, hi ha la possibilitat d’escollir. 
 
Els resultats de la prova de 4t d’ESO són pitjors que els de la prova de 1r de Batxillerat 
en el cas del centre A, però, no és així en el cas del centre B. Aquest darrer resultat 
explicaria el fet que quan es dóna un parèntesi en la tasca docent, molts dels 
aprenentatges suposadament assolits s’obliden. Recordem que la prova de 4t d’ESO 
es va realitzar el febrer de 2013 i la inicial de 1r de Batxillerat, el mes de novembre del 
mateix any. Entremig de les dues proves hi ha un període de 9 mesos dels quals 2 
corresponen a l’estiu. Cal destacar que els continguts de la unitat de trigonometria de 
1r de batxillerat no es treballen des de cap altra part del temari prèviament. Per tant, 
els alumnes han de resoldre el qüestionari sense cap treball previ relacionat amb 
aquest tema. 
 
Observem que: 
 
- Si el problema inclou l’esquema en l’enunciat, el percentatge d’alumnes que el 

resol correctament és superior.  
- Quan augmenta el nivell d’abstracció, el percentatge d’alumnes que resol 

correctament l’exercici és menor, exemple, l’exercici 4 en el qual han de determinar 
les raons trigonomètriques d’un dels angle del triangle rectangle que es presenta a 
la figura i el problema 6 en el qual han de determinar l’altura d’una xemeneia si des 
d’un cert punt es veu amb un determinat angle i si ens allunyem de la posició 
anterior es veu sota un angle menor.  
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- Els exercicis d’aplicació directa d’una fórmula, els resolen correctament un 
percentatge més elevat d’alumnes que en el cas dels problemes que tenen 
diferents apartats en què un depèn de l’altre. 

 
En aquest cas podem establir una comparació directa en els resultats obtinguts pel fet 
que el qüestionari és el mateix. 
 
 
A nivell conceptual els alumnes tenen dificultats en saber quan dos 
triangles són semblants, en el concepte de raó trigonomètrica així com de 
catet i hipotenusa, en la definició del sinus, cosinus i tangent, en el 
concepte d’angle complementari i de triangle rectangle i no rectangle.  

 
Els principals errors i dificultats de tipus conceptual que presenten els alumnes quan 
estudien el tema de trigonometria són:  

 
- No tenir clar el concepte de triangles semblants. El percentatge d’alumnes que no 

tenen clar el concepte de triangles semblants és idèntic en els dos qüestionaris, un 
16%, tal i com es pot veure en l’exercici 1 de les dues proves.  

- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent. Els alumnes memoritzen les 
definicions sense entendre’n el significat de les mateixes tal i com es pot veure en 
diferents exercicis i problemes de les dues proves. 

- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica i no considerar-la com un parell 
ordenat de números o valors magnitud cosa que comporta que es produeixin errors 
del tipus: si sinα=a/b=x/y, llavors x=a i y=b o bé si tgα=a/b, llavors sinα=a i cosα=b. 
Aquest error es dóna sobretot a 4t d’ESO. 

- Confondre la raó trigonomètrica i l’angle i prendre el valor d’una raó trigonomètrica 
d’un angle com el mateix angle (per exemple, sin45º=45 o si sinα=2/3 consideren 
que α=2/3). Aquest error es veu força reduït respecte a la prova inicial de 4t d’ESO. 

- Aplicar el teorema de Pitàgores erròniament sobretot en la prova final de 4t d’ESO 
per la confusió entre catet i hipotenusa (catet2=hipotenusa2+catet2) o per oblidar-se 
dels quadrats (hipotenusa=catet2+catet2) tal i com es pot veure en calcular el catet 
que falta en el triangle rectangle de l’exercici 4. 

- Considerar que el sinus i el cosinus poden prendre valors majors a 1. Tal i com ja 
s’ha comentat anteriorment, els alumnes no consideren la raó trigonomètrica com 
un quocient entre dues longituds en la qual la del numerador (catet) és menor que 
la del quocient (hipotenusa).  

- Dificultat en conèixer el concepte d’angle complementari i confondre’l amb el 
d’angle suplementari, dos conceptes que es treballen en cursos anteriors i que 
donem per suposat que tothom coneix. El percentatge d’alumnes que desconeix 
aquest concepte és superior en la prova final de 4t d’ESO que en la prova inicial de 
1r de Batxillerat.  

- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i de triangle no rectangle i no saber 
quines fórmules aplicar en cada cas. 
 

El concepte de raó i de semblança, fonamental en el tema de trigonometria, les 
definicions de les raons trigonomètriques i els signes que prenen així com l’angle 
complementari i el concepte de triangle rectangle i no rectangle són les principals 
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dificultats que presenten els alumnes. En general tenen tendència a generalitzar, a 
aplicar les fórmules dels triangles rectangles en el cas de triangles no rectangles, per 
exemple, un problema propi del domini de la trigonometria. En alguns d’aquests casos 
es continuaran treballant els conceptes i de mica en mica s’aniran assimilant. De totes 
maneres, és important la realització d’exercicis propers a la realitat de l’alumnat que 
els permeti adquirir els conceptes a partir de l’experimentació. Conceptes febles 
d’idees importants sobre el cercle goniomètric, la poca o nul·la comprensió del paper 
de la unitat del cercle goniomètric o l’aplicació inconscient de la unitat poden conduir a 
procediments erronis. Per això, és important no introduir conceptes nous fins que els 
anteriors no estan ben assimilats ja que cada vegada s’incrementa la seva dificultat. 
Les funcions sinus, cosinus i tangent apareixen freqüentment en el seu estadi semiòtic 
relacionant-se amb triangles rectangles i formulades en termes de mesura dels costats 
adjacent, oposat o hipotenusa, una dificultat associada a la complexitat dels objectes 
de les matemàtiques. 
 
Observem que sovint, per calcular raons trigonomètriques, han memoritzat els passos 
a seguir i a vegades, l’expressió analítica està bé però posen de manifest que encara 
no han assimilat, per exemple, el teorema de Pitàgores en no diferenciar la hipotenusa 
d’un triangle rectangle dels catets. 
 
 
A nivell procedimental la major part de les dificultats que presenten els 
alumnes en resoldre exercicis de trigonometria no són d’aquesta part de 
la matemàtica. 
 
Tal i com es pot comprovar en l’estudi d’errors que presenten els alumnes, les  
principals causes que poden explicar els errors comesos en resoldre els exercicis de 
trigonometria són: 

 
- No elaborar correctament l’esquema dels triangles resultants de la figura que es 

presenta a l’enunciat de l’exercici 1. El fet de no elaborar l’esquema de l’exercici, 
comporta que no s’apliqui correctament la semblança de triangles i que la solució 
de l’exercici sigui incorrecta. Aquest error el comet un 16% dels alumnes de 4t 
d’ESO i un  16% de 1r de batxillerat. 

- No aplicar correctament la definició de sinus, cosinus i tangent. Els alumnes han 
memoritzat les definicions però no saben identificar cada terme de la fracció amb el 
costat corresponent. En el cas de l’exercici 4 en el qual l’alumne ha de calcular les 
raons trigonomètriques de l’angle β d’un triangle rectangle del qual es coneix un 
catet i la hipotenusa, s’observa que un 6% dels alumnes de 4t d’ESO i un 16% de 
1r de Batxillerat determina el valor del sinβ de forma errònia per utilitzar la fórmula 
incorrecta del sinβ. El percentatge és del 6% dels alumnes de 4t d’ESO i el 9% de 
1r de Batxillerat quan calculen el cosβ i en el cas de la tgβ, el percentatge 
d’alumnes que ha fet alguna errada és del 9% a 4t d’ESO i de l’11% a 1r de 
Batxillerat. Utilitzen fórmules errònies com ara, sinx=catet adjacent/hipotenusa, 
cosx=catet oposat/hipotenusa, cosx=catet adjacent/catet oposat, tg2x=sin2x/cos2x, 
tgx=catet oposat/hipotenusa entre d’altres. 

- Dificultats en la resolució algèbrica d’equacions. Molts alumnes han après les 
tècniques de càlcul algebraic i no han assimilat què estan fent. Un percentatge 
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significatiu d’alumnes no obté un resultat satisfactori en alguns exercicis de les 
dues proves, per no aïllar correctament la incògnita de l’equació que resulta, (per 
exemple: 144,33 + tg30º·y=y·tg60º  144,33/tg60º=y-tg30º·y); no posar parèntesis 
quan correspon i no aplicar la propietat distributiva, (per exemple: tg30º=x/(250+y) 
 x=tg30º·250+y), no passar tot el denominador multiplicant,  (per exemple: 
0,57=1,73y/(250+y)  0,57-y=1,73y/250) o simplificar un terme que està sumant 
amb un que està dividint (per exemple: (250+y)/y=tg60º/tg30º  250/y=3).  

- Errors de càlcul, en alguns casos per no utilitzar correctament la calculadora, per 
exemple, 8·5/16=5/3=1,6667. Es tracta d’errors tècnics. 

- La manca de precisió en els resultats és un error força recorrent sobretot a 4t 
d’ESO. Els alumnes tenen tendència a operar utilitzant un sol decimal i això fa que 
el resultat final s’allunyi força del real. 

- Realitzar operacions amb angles i longituds sense aplicar cap raó trigonomètrica 
com a conseqüència de no tenir clar el concepte de raó trigonomètrica. 

- A la prova inicial de 1r de Batxillerat, els alumnes utilitzen fórmules 
trigonomètriques incorrectes. Algunes d’aquestes fórmules es corresponen a una 
existent però li falta algun quadrat o té algun signe equivocat. El fet que els 
alumnes hagin estat 9 mesos sense treballar aquest tema fa que s’hagin oblidat 
d’algunes de les fórmules.  

 
Alguns dels errors comesos requereixen una major pràctica i la resolució d’exercicis 
propers a la realitat de l’alumne per tal que s’adoni de les errades. Els errors poden 
contribuir positivament en el procés d’aprenentatge si s’aprofiten com a font de reflexió 
i de millora. En cometre un error, l’alumne expressa el caràcter incomplert del seu 
coneixement que si es complementa es pot corregir i evitar convertir-se en un 
obstacle.  
Seria convenient, en les explicacions, fer èmfasi en la interpretació dels resultats 
obtinguts, no donar per finalitzat l’exercici quan s’obté una solució; fa falta treballar 
aquestes solucions junt amb les dades aportades en l’enunciat de l’exercici o 
problema. A vegades, l’ambigüitat verbal i la insuficient comprensió de l’enunciat 
poden ser una de les causes dels errors. Si volem una correcció favorable de l’error, 
aquest ha de ser descobert com a conseqüència de la interacció o debat entre 
l’alumne i el professor. 
 
 
A nivell competencial: resolució de problemes 
 

Respecte a l’enunciat  
 
Tots els problemes de la prova contenen el dibuix, per tant, encara que l’enunciat 
pugui conduir a algun error d’interpretació, l’esquema els ajuda a interpretar-lo. Cal 
dir que després l’alumne ha d’elaborar els esquemes dels triangles que resulten de 
la figura que es dóna en l’enunciat. En molts casos, l’alumne no elabora l’esquema 
resultant i això condueix a errors a l’hora de resoldre el problema. 
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Respecte al plantejament del problema  
 
- Un 16% dels alumnes de 4t d’ESO i un 20% de 1r de Batxillerat no planteja  

correctament el problema 2 que consisteix en calcular la longitud d’una escala que 
forma un cert angle amb el terra i el peu de la qual es troba a una certa distància 
d’una paret, per no utilitzar correctament la raó trigonomètrica (per exemple 
considerar que sinx=catet adjacent/hipotenusa o tgx=catet adjacent/hipotenusa o 
sinx=catet adjacent/catet oposat). 

- Un 11% dels alumnes de 4t d’ESO planteja erròniament el problema 5 en el qual 
han de trobar la distància d’un vaixell a un far si aquest es veu sota un determinat 
angle des d’una certa distància sobre el nivell del mar, per no tenir clar el concepte 
d’angle complementari, confondre les raons trigonomètriques o no considerar 
correctament la distància a calcular. Aquest percentatge es redueix notablement a 
1r de batxillerat que passa a ser del 6%.  

- Un 20% dels alumnes de 4t d’ESO i un 11% de 1r de Batxillerat planteja 
erròniament el problema 6, en el qual ha de trobar l’altura d’una xemeneia si des 
d’un cert punt es veu sota un determinat angle i quan ens allunyem uns metres es 
veu sota un angle menor, per no tenir clares les definicions de sinus, cosinus i  
tangent d’un angle i plantejar un sistema utilitzant per exemple els cosinus enlloc 
de tangents, no elaborar correctament els esquemes dels triangles que resulten de 
la figura (consideren que les bases dels triangles són y i 250y o y i 250-y) i, en 
alguns casos, no saber quines fórmules s’apliquen en el cas de triangles 
rectangles i no rectangles. 

 
 

Respecte a la resolució del problema 
 
- Un 16% dels alumnes de 4t d’ESO i un 20% de 1r de Batxillerat no resol 

correctament el problema 2 que consisteix en calcular la longitud d’una escala que 
forma un cert angle amb el terra i el peu de la qual es troba a una certa distància 
d’una paret per cometre algun error en aïllar la incògnita de l’equació cos60º=2,4/x.  

- Un 25% dels alumnes comet errors en resoldre el problema 5 consistent en trobar 
la distància d’un vaixell a un far pel fet d’utilitzar raons trigonomètriques de forma 
errònia, cometre errors de càlcul (per exemple, 40·tg55º=24,5 enlloc de 28), errors 
en resoldre l’equació resultant (tg55º=40/d) o poca precisió en els resultats. 

- Un 39% dels alumnes de 4t d’ESO i un 20% de 1r de Batxillerat comet errors en 
resoldre el problema 6, en calcular l’altura d’una xemeneia que es veu des de 
distàncies diferents i amb angles diferents, com a conseqüència d’aplicar la 
propietat distributiva incorrectament (en alguns casos per no haver posat 
parèntesis: tg30·250+y=tg60·y  144,25+y=1,737y i en altres per no multiplicar 
tots els factors del parèntesi tg30º·(250+y)=tg60º·y), operar erròniament amb el 
mínim comú múltiple en resoldre l’equació resultant, aïllar erròniament la incògnita 
de l’equació (per exemple, 144,34=1,16·y  144,34-1,16=y), no resoldre 
correctament el sistema pel mètode de substitució o igualació, realitzar operacions 
amb angles i longituds sense aplicar cap raó trigonomètrica (per exemple, 
considerar tg60º=60) o no tenir clara la prioritat de les operacions en resoldre una 
equació. 
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La major part dels errors són deguts a problemes en la resolució de les equacions: no 
operar correctament amb el m.c.m., no aplicar la propietat distributiva correctament 
(només multiplicar un dels termes del parèntesi), no aïllar correctament la incògnita.... 
així com en la resolució del sistema d’equacions (no substituir correctament els 
termes...) i en no tenir clara la prioritat d’operacions. 
 
 
Una vegada analitzats els principals errors que cometen els alumnes en resoldre la 
prova final de 4t d’ESO (prova 2) i la prova inicial de 1r de Batxillerat (prova 3), es 
presenta la relació d’errors que es redueixen i els que perduren en el temps. 
 
Errors que es redueixen: 
 
Els errors que es redueixen són els que tenen com a causes principals: 
 

- No aplicar correctament la semblança de triangles (el teorema de Tales) per no 
respectar la correspondència entre costats. 

- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- La majoria d’errors continuen existint però hi ha menys alumnes que els 

cometen. 
 
Errors que perduren en el temps: 
 
Els errors que perduren en el temps són els que tenen com a causes principals: 
 

- No elaborar l’esquema dels triangles resultants de la figura. 
- Utilitzar una raó trigonomètrica enlloc d’una altra. 
- No tenir clara la definició de sinus, cosinus i tangent d’un angle i no aplicar-les 

correctament. 
- Aïllar la incògnita de forma incorrecta. Error en resoldre l’equació. 
- Utilitzar fórmules trigonomètriques incorrectes així com raons trigonomètriques 

de forma errònia. 
- Prendre el valor del sinus, cosinus o tangent d’un angle com l’angle. 
- No aplicar correctament el teorema de Pitàgores, no tenint clar els catets i la 

hipotenusa i el fet que per aplicar Pitàgores, els triangles han de ser rectangles. 
- Realitzar operacions amb angles i costats sense la raó trigonomètrica.  
- Considerar que els angles del triangle tenen el mateix valor, 45º. 
- No tenir clar el  concepte de raó trigonomètrica: operar angles i longituds sense 

cap raó trigonomètrica. Operar amb angles i costats a la vegada.  Manca 
clarificar el concepte de raó trigonomètrica i de longitud. 

- Considerar que el valor del sinus o del cosinus pot ser més gran que 1. 
- Considerar la hipotenusa com l’altura del triangle. 
- Dificultat en calcular els angles complementaris. 
- Aplicar la propietat distributiva erròniament. 
- Resoldre incorrectament el sistema pel mètode de substitució o igualació. 
- Calcular el valor de l’angle de forma errònia o poc exacte.  
- Errors de càlcul. 
- Poca precisió en el resultat. Utilitzar pocs decimals. Arrodonir els decimals fa 

que alguns resultats siguin poc exactes. 
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Síntesi 
 
A mode de conclusió del segon objectiu podem dir que els errors detectats ens 
constaten que les principals dificultats a nivell conceptual, procedimental i 
competencial de resolució de problemes en l’aprenentatge de la trigonometria en el 
pas de la secundària obligatòria al batxillerat són: 
 
- A nivell conceptual, les principals dificultats detectades són els conceptes de raó 

de semblança, raó trigonomètrica i triangles semblants així com la confusió de les 
raons trigonomètriques sinus, cosinus i tangent i de catet i hipotenusa en un 
triangle rectangle i angles complementaris. Per altra banda, els alumnes 
consideren que el sinus i el cosinus poden prendre valors més grans que 1 i no 
saben quines fórmules cal aplicar per resoldre triangles rectangles i no rectangles.  

 
- A nivell procedimental, les principals dificultats no corresponen a la trigonometria 

sinó a la resolució d’equacions, al càlcul i a l’àlgebra. Els alumnes presenten 
dificultats a l’hora d’aïllar una incògnita d’una equació senzilla, aplicar la propietat 
distributiva, aplicar la prioritat d’operacions i en l’ús del llenguatge algèbric. Per 
altra banda, presenten errors de càlcul per no utilitzar correctament la calculadora. 
Cal destacar la dificultat en l’ús correcte de les fórmules trigonomètriques i la 
manca d’elaboració de l’esquema resultant dels problemes plantejats que en 
dificulta la seva resolució.  

 
- A nivell competencial de resolució de problemes, el fet que continguin l’esquema 

facilita a l’hora d’interpretar el contingut. L’alumne ha d’elaborar l’esquema 
resultant de la figura per tal de plantejar correctament la resolució del problema, 
cosa que en alguns casos no es dóna i això condueix a errors de plantejament. Els 
errors comesos en la resolució són majoritàriament de càlcul, àlgebra i resolució 
d’equacions. És important mantenir una actitud crítica dels resultats obtinguts en 
resoldre un problema i ser capaç de valorar altres propostes. La resolució de 
problemes, com a nucli de treball de matemàtiques, facilita la construcció de nous 
coneixements, la transferència de conceptes, el desenvolupament d’estratègies de 
resolució i l’anàlisi del procés de  resolució. Cal tenir en compte que els problemes, 
a més d’aplicar el coneixement adquirit en altres contextos, possibiliten la 
construcció de coneixement matemàtic i en mostren la seva utilitat. 

 
De tota la mostra d’alumnes que cursaven 4t d’ESO només s’han tingut en compte els 
que continuen cursant matemàtiques a 1r de batxillerat. Això ha fet que els resultats 
siguin de la prova final de 4t d’ESO siguin molt millors. La mitjana del centre A 
(concertat) ha passat de 3,845 a 5,245. En el centre B (públic), la mitjana ha passat de 
3,830 a 5,969 i globalment, la mitjana ha passat de 3,841 a 5,508.  
Cal dir que la mitjana del centre A (concertat) en la prova inicial de 1r de Batxillerat és 
de 6,619, la del centre B (públic) de 3,906 i la mitjana global és de 5,772. 
 
Cal tenir en compte que l’etapa d’educació secundària obligatòria és per a tot l’alumnat 
i això fa que una part d’aquest present a les aules no continuarà cursant 
matemàtiques. Passem d’un ensenyament obligatori, per tant, per a tots els alumnes a 
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un ensenyament postobligatori, que només cursa l’alumnat interessat. Es detecta un 
augment de la dificultat en l’etapa postobligatòria. 
 
En la fase de transició s’observa que hi ha una sèrie d’errors i de dificultats en l’àrea 
de matemàtiques que persistiran en el temps i es convertiran en obstacles. Cal 
destacar els alumnes que no tenen clar el concepte de raó trigonomètrica i els que no 
apliquen correctament el teorema de Tales i els que resolen erròniament equacions 
senzilles.  
 
Quan es produeix un trencament en el període acadèmic com ara les vacances d’estiu, 
alguns errors augmenten tal i com es pot veure en la prova inicial de 1r de batxillerat 
com a conseqüència de l’oblit d’alguns conceptes i procediments. 
 
Per altra banda, cal destacar el nivell d’abstracció dels aspectes de trigonometria 
treballats a l’etapa obligatòria i a la postobligatòria. Als alumnes els resulta un tema 
abstracte i poc proper a la vida diària. 
 
En el batxillerat, l’avaluació està molt centrada en els exàmens, més freqüents i més 
complicats, s’incrementa la competitivitat ja que a batxillerat ens trobem en grups més 
homogenis quant a nivell acadèmic que en els grups d’ESO. En aquesta etapa 
postobligatòria es denota la necessitat de confirmar la identitat professional, és a dir, 
que s’ha près l’opció correcta tant pel que fa a la decisió d’haver fet batxillerat com de 
la modalitat escollida. 
 
A l’etapa de batxillerat es requerirà més esforç per poder obtenir bons resultats ja que 
el currículum de matemàtiques a l’ESO pretén contribuir a la formació integral de 
l’alumne; en canvi, el de batxillerat constitueix el primer període postobligatori que ha 
de donar resposta a uns alumnes per ser terminal i a uns altres per ser propedèutic. 
L’ensenyament de la matemàtica al batxillerat ha de permetre que l’estudiant copsi 
aspectes estructurals de la disciplina i la relacioni amb d’altres, però el mer assoliment 
d’uns objectius i unes competències no és suficient. Cal, a més, afavorir la més 
correcta elecció en el futur educatiu, formatiu o professional de l’alumne. 
 
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. 
 
Per afrontar les dificultats que es presenten en el pas de l’ESO al Batxillerat és 
convenient tenir en compte dos aspectes: l’evolució psicològica dels alumnes i els 
coneixements previs que tenen del tema. Els elements que fan que la transició sigui un 
fet complex són, entre d’altres, els reptes que representa per a l’estudiant, el moment 
evolutiu (adolescència), la diversitat de trajectòries de sortida i d’arribada, el risc 
d’irreversibilitat de trajectòries i l’impacte personal i social.  
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El centre ha de garantir una coherència entre els professors i entre les àrees i 
assignatures per assegurar una continuïtat en el currículum i facilitar la transició entre 
l’ESO i el Batxillerat. 
 
 
5.1.3. Caracterització dels errors i les dificultats de tipus 
conceptual, procedimental i competencial, de resolució de 
problemes, que presenten els alumnes abans i després del 
procés d’ensenyament-aprenentatge de la trigonometria a 1r de 
Batxillerat científic i tecnològic. 
 
 
El tercer objectiu del treball és el de caracteritzar els errors i les dificultats de tipus 
conceptual, procedimental i competencial, de resolució de problemes, que presenten 
els alumnes abans i després del procés d’ensenyament-aprenentatge de la 
trigonometria a 1r de Batxillerat. 
 
En aquest cas, és difícil poder comparar de manera directa els resultats obtinguts a la 
prova inicial de 1r de Batxillerat amb els de la prova final perquè són diferents. Per 
aquest motiu organitzarem les conclusions d’aquest tercer objectiu en tres parts: 
 
- Principals resultats sobre les qüestions conceptuals, procedimentals i de caràcter 

competencial sobre la resolució de problemes formulades en el qüestionari inicial. 
- Principals resultats de la prova final de 1r de Batxillerat que avalua el procés 

d’aprenentatge de la trigonometria en aquest curs. 
- Comparació dels resultats obtinguts a la prova inicial i a la prova final de 1r de 

Batxillerat. 
 
Recordem que el nombre d’alumnes que han realitzat la prova són els que varen 
cursar quart d’ESO en cada un dels dos centres i continuen estudiant matemàtiques a 
1r de batxillerat científic o tecnològic. El número total d’alumnes de la mostra és de 64, 
dels quals 44 són del centre A (concertat) i 20 del centre B (institut). 
 
 
Principals resultats sobre les qüestions conceptuals, procedimentals i de 
caràcter competencial sobre la resolució de problemes formulades en el 
qüestionari inicial. 
 
 
A nivell conceptual  

 
Tal i com ja s’ha comentat en la conclusió anterior, els principals errors i dificultats de 
tipus conceptual que presenten els alumnes abans d’iniciar el tema de trigonometria a 
1r de batxillerat són:  

 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica, de semblança i de triangles 

semblants. Un 16% dels alumnes no resol correctament l’exercici 1 que consisteix 
en calcular les longituds x, y i z d’una figura formada per 4 triangles semblants per 
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no tenir clar el concepte de triangles semblants. Els alumnes no elaboren 
l’esquema dels triangles resultants de la figura i no apliquen correctament la 
semblança de triangles (teorema de Tales). Aquest error ja s’havia produït en la 
prova inicial i en la final de 4t d’ESO encara que el percentatge d’alumnes que 
comet aquest error s’ha reduït. El fet de no tenir clar el concepte de raó 
trigonomètrica fa que en alguns casos es prengui el valor d’una raó trigonomètrica 
d’un angle com el mateix angle (exemple, si sinα=2/3 llavors prenen α=2/3 tal com 
passa en l’exercici 3). Cal destacar que aquest error s’ha reduït considerablement 
respecte a 4t d’ESO. 

- El fet de no tenir clar el concepte de raó trigonomètrica fa que un es consideri 
correcte un valor del sinus i del cosinus més  grans que 1. Encara no tenen el 
concepte suficientment assimilat i no consideren que una raó trigonomètrica sigui 
un quocient de dues longituds de les quals, la del numerador és menor que la del 
denominador. 

- No tenir clara la definició de les raons trigonomètriques sinus, cosinus i  tangent. 
Un 13% dels alumnes comet errors en trobar la longitud d’una escala que forma un 
angle de 60º amb el terra i el seu peu es troba situat a una certa distància d’una 
paret (problema 2) per no tenir clar quina raó trigonomètrica que cal aplicar per 
resoldre’l. Aquest mateix error es dóna en percentatges similars en determinar el 
valor de y en l’exercici 3, i en percentatges superiors, en determinar les raons 
trigonomètriques de l’angle β en l’exercici 4, en calcular la distància del vaixell al 
far (problema 5) i en calcular l’altura d’una xemeneia (problema 6). Si els alumnes 
no tenen clara la definició de les diferents raons trigonomètriques o bé les han 
memoritzat però no les apliquen correctament, els exercicis no es resolen 
satisfactòriament.  

- No tenir clar el concepte d’angle complementari. Un 6% dels alumnes no té clar el 
concepte d’angle complementari, cosa que podrien deduir observant la figura del 
problema 5. Relacionen l’angle complementari amb l’angle de 180º, confonen 
angle complementari amb angle suplementari. Aquest fet pot ser degut a la manera 
com es dóna el dibuix del problema 5 ja que es dibuixa una línia discontinua que 
pot induir a pensar que l’angle que s’ha d’utilitzar per resoldre l’exercici és el 
suplementari de 55º. Cal recordar que dos angles són complementaris si les seves 
amplituds sumen 90º i dos angles són suplementaris si sumen 180º. 

- Confondre un triangle rectangle amb un triangle no rectangle. Un 6% dels alumnes 
confon un triangle rectangle amb un triangle no rectangle i no té clar quines 
fórmules ha d’aplicar per resoldre l’exercici o problema. 

- Confondre els catets i la hipotenusa en un triangle rectangle comporta que no 
s’apliqui correctament el teorema de Pitàgores. Aquest error es pot veure en el 
càlcul del costat x de l’exercici 3 i en el càlcul del catet de l’exercici 4. Encara que, 
també cometen errors en el teorema de Pitàgores, ja  que consideren 
(catet2=hipotenusa2+catet2) o s’obliden dels quadrats (hipotenusa= catet2+catet2).  
 

 
S’observa que alguns dels errors perduren en el temps, són errors que ja es 
cometien a la primera prova de 4t d’ESO.  
És convenient utilitzar els errors com a motivació i com a punt de partida per a 
exploracions matemàtiques creatives, que impliquen activitats valuoses de 
plantejament i resolució de problemes. El nou coneixement que adquireix l’alumne 
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ha de tenir significat per ell i per això ha de contestar preguntes que ell s’ha fet a si 
mateix o com a mínim recuperar algunes representacions que ja estaven a la seva 
ment. 
 
 

A nivell procedimental  
 

Tal i com ja comentat en la conclusió anterior, les  principals causes que poden 
explicar els errors comesos en resoldre els exercicis de trigonometria abans d’iniciar 
l’estudi del tema a 1r de batxillerat són: 

 
- Resolució errònia dels exercicis i dels problemes per no elaborar correctament 

l’esquema dels triangles resultants d’una figura tal com passa en un 16% dels 
alumnes que resol l’exercici 1 consistent en determinar els valors de les longituds 
x, y i z d’una figura composta de quatre triangles semblants. Aquest error també es 
dóna en determinar la distància del vaixell al far (problema 5) i en determinar 
l’altura d’una xemeneia (problema 6). 

- No aplicar correctament la definició de sinus, cosinus i tangent. Aquest error es pot 
comprovar en el càlcul de les raons trigonomètriques de l’exercici 4, en el 16% dels 
alumnes que calcula el sinβ, el 9% el cosβ i l’11% la tgβ o en el 25% dels alumnes 
que calcula la distància del vaixell al far del problema 5 o el 20% que calcula 
l’altura de la xemeneia.  

- Dificultats en la resolució algèbrica d’equacions. Aïllar erròniament la incògnita 
d’una equació senzilla que s’obté en resoldre el problema 5, per exemple, 
tg55º=40/x  x=40·tg55º o 144,34=1,16y  144,34-1,16=y o en el 16% dels 
alumnes que calcula la longitud de l’escala de l’exercici  2. 

- Errors de càlcul amb i sense calculadora. Es tracta d’un error tècnic que s’ha anat 
donat en cada una de les proves. A 1r de batxillerat es donen errors per no saber 
utilitzar la calculadora, cosa que sovint donem per suposat. 

- La manca de precisió en els resultats. Els alumnes acostumen a prendre pocs 
decimals quan resolen els exercicis i problemes, normalment un i això fa que els 
resultats obtinguts siguin poc exactes. En problemes, com per exemple el 6, en el 
qual s’ha de calcular l’altura d’una xemeneia, l’ús d’un sol decimal acostuma a 
donar resultats diferents del valor real. 

- Realitzar operacions amb angles i longituds sense aplicar cap raó trigonomètrica. 
És una conseqüència de no tenir clar el concepte de raó trigonomètrica i la seva 
utilitat. 

 
 

Alguns dels errors de procediment no són deguts als aprenentatges de 
trigonometria sinó al llenguatge algebraic, a la resolució algèbrica d’equacions, a 
errors de càlcul i a la manca de precisió en els resultats. L’experiència sobre 
problemes semblants pot produir una rigidesa en la forma habitual i una falta de 
flexibilitat per codificar i descodificar una nova informació. Els alumnes continuen 
utilitzant les mateixes operacions cognitives encara que les condicions originals 
s’hagin modificat.  
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També es donen errors de tipus tècnic, són els errors de càlcul que es donen com 
ara en la manipulació de símbols algebraics i altres derivats de l’execució 
d’algoritmes.  
És important intensificar la resolució d’exercicis i la manipulació d’expressions cada 
vegada més abstractes. S’han de tractar seriosament els errors dels alumnes 
discutint amb ells a nivell intuïtiu sobre les concepcions errònies i presentar-los 
situacions matemàtiques per seguir pensant en tot allò que ens permet reajustar 
les idees. 

 
 
A nivell competencial: resolució de problemes 
 
Tal i com ja s’ha comentat en la conclusió anterior, els principals errors de tipus 
competencial, de resolució de problemes, comesos pels alumnes abans d’iniciar el 
tema de trigonometria a 1r de batxillerat són:  
 

Respecte a l’enunciat  
 
Tots els problemes de la prova contenen el dibuix que ajuda a interpretar l’enunciat 
ara bé, l’alumne ha d’elaborar l’esquema final que li permetrà plantejar-lo i 
resoldre’l amb més facilitat. 

 
Respecte al plantejament del problema  

 
- Un 20% dels alumnes de 1r de batxillerat no planteja correctament el problema de 

calcular la longitud d’una escala  que forma un cert angle amb el terra i el peu de la 
qual es troba a una certa distància d’una paret (problema 2), per no utilitzar 
correctament la raó trigonomètrica (per exemple considerar que sinx=catet 
adjacent/hipotenusa o tgx=catet adjacent/hipotenusa o sinx=catet adjacent/catet 
oposat).  

- El 6% dels alumnes de 1r de batxillerat planteja erròniament el problema 5 en el 
qual han de trobar la distància d’un vaixell a un far per no tenir clar el concepte 
d’angle complementari, confondre les raons trigonomètriques o no considerar 
correctament la distància a calcular. 

- Un 11% dels alumnes planteja erròniament el problema 6, consistent en calcular 
l’altura d’una xemeneia per no elaborar l’esquema dels triangles resultants de la 
figura o no aplicar la raó trigonomètrica correcta. Alguns prenen triangles no 
rectangles però els resolen com si fossin triangles rectangles.  
 
Respecte a la resolució del problema  

 
- Un 20% dels alumnes de 1r de batxillerat no resol correctament el problema de 

calcular la longitud d’una escala  que forma un cert angle amb el terra i el peu de la 
qual es troba a una certa distància d’una paret (problema 2), per cometre algun 
error en aïllar la incògnita de l’equació cos60º=2,4/x. 

- El 25% dels alumnes no resol correctament el problema de trobar la distància d’un 
vaixell a un far (problema 5) per cometre errors de càlcul o errors en la resolució de 
l’equació resultant. 
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- El 20% dels alumnes no resol correctament el problema de trobar l’altura d’una 
xemeneia (problema 6) per no resoldre el sistema d’equacions resultant, no tenir 
clara la prioritat d’operacions, no aplicar correctament la propietat distributiva, aïllar 
erròniament la incògnita d’una equació, operar erròniament amb el mínim comú 
múltiple en resoldre l’equació o realitzar operacions amb angles i longituds sense 
aplicar cap raó trigonomètrica (exemple tg60º=60). 
 
 

La major part dels errors són deguts a problemes en la resolució de les equacions: no 
operar correctament amb el m.c.m., no aplicar la propietat distributiva correctament 
(només multiplicar un dels termes del parèntesi), no aïllar correctament la incògnita.... 
així com en la  resolució del sistema d’equacions (no substituir correctament els 
termes...). 
 
 
Principals resultats de la prova final de 1r de Batxillerat que avalua el 
procés d’aprenentatge de la trigonometria en aquest curs. 

 
 

A nivell conceptual  
 
S’observa una disminució en el percentatge d’alumnes que comet errors com a 
conseqüència de no haver assolit correctament els conceptes exposats anteriorment, 
però, observem que apareixen noves dificultats: 
 
- Confondre les diferents fórmules trigonomètriques. L’alumne ha memoritzat moltes 

fórmules i en un moment donat confon una per l’altra. Per exemple, el sin2x per 
sin2x o cos2x per cos2x i considera sin2x=sin2x-1, sin2x=2*sinx+cosx, sin2x=2cosx-
cosx, cos2x=cos2x+1, cos2x=sin2x-cos2x, sin2x=sinx+cosx. Es tracta d’una 
dificultat associada a la complexitat dels objectes de les matemàtiques que es 
dóna en els diferents exercicis del qüestionari (exercici 1 de resoldre dues 
equacions trigonomètriques, exercici 2 de demostració d’una identitat 
trigonomètrica, exercici 3 de calcular les raons trigonomètriques de l’angle α, β i el 
cos2β i la tg(α-β)). 

- No tenir clara la relació fonamental de la trigonometria. Considerar, per exemple, –
cos2x+sin2x=-1, 1+cos2x=-sin2x, cosx=1-sinx o 1+cos2x=-sin2x en resoldre les 
equacions de l’exercici 1 o en calcular les raons trigonomètriques de l’exercici 3. Es 
tracta de conceptes febles d’idees importants sobre el cercle goniomètric, poca o 
nul·la comprensió del paper de la unitat en el cercle goniomètric. 

- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica i considerar que el sinus i el cosinus 
poden tenir valors més grans que 1. Es tracta d’una dificultat per comprendre el 
sinus i el cosinus com a quocients de longituds o com a coordenades, cosa que 
implica la carència d’associar signes positius o negatius de les coordenades x i y i 
tenir present que es representen en una circumferència de radi 1. Es canvia d’una 
definició geomètrica a una definició analítica, prenent els valors del pla i el radi de 
la circumferència. 

- No tenir en compte el signe de la raó trigonomètrica segons el quadrant al qual 
pertany. No entendre que hi ha infinits angles que tenen una mateixa raó 
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trigonomètrica. Es tracta de la dificultat per comprendre el sinus i el cosinus com a 
coordenades, cosa que implica la carència d’associar el signe positiu o negatiu de 
les coordenades x, y als signes del sinus i cosinus d’angles no aguts. Més del 20% 
dels alumnes no té en compte el signe de la raó trigonomètrica sinus, cosinus i 
tangent en resoldre l’exercici 3. 

- No tenir clar els conceptes de trapezi isòsceles i de perímetre. Es tracta d’una 
dificultat associada a la complexitat dels objectes de les matemàtiques que es 
dóna en més del 10% dels alumnes en trobar el perímetre i les diagonals del 
trapezi isòsceles de l’exercici 4.  

- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i triangle no rectangle i no saber 
quines fórmules aplicar en cada cas. Aquest error s’observa en els exercicis 4 
(trobar el perímetre i les diagonals d’un trapezi isòsceles) i 6 (resoldre un triangle 
no rectangle) i en el problema 5 (trobar l’altura a la qual vola un ocell) del 
qüestionari i en un percentatge superior al 9% de l’alumnat en cada cas. Respecte 
a l’exercici 6 no tenen present que els costats d’un triangle rectangle formen un 
terna pitagòrica i compleixen que a2=b2+c2 on a és la hipotenusa i b i c els catets. 
D’aquesta manera haurien evitat considerar que el triangle de costats 7, 3 i 6 és 
rectangle ja que 72≠32+62. 

- El concepte de sinus, cosinus i tangent d’un angle els resulta abstracte i ho 
memoritzen de manera que, en el moment d’aplicar-ho, si no ho tenen ben après, 
ho fan de forma errònia. Es tracta de dificultats associades als processos de 
desenvolupament cognitiu dels alumnes. 

- Confondre la raó trigonomètrica i l’angle i prendre el valor d’una raó trigonomètrica 
d’un angle com el mateix angle. Aquest fet es deriva de la dificultat que presenten 
els alumnes de considerar el sinus i el cosinus com a quocient de longituds o com 
a coordenades. Es tracta de dificultats associades als processos de 
desenvolupament cognitiu dels alumnes. Les raons trigonomètriques no són 
només una relació o  quocient entre els costats d’un triangle rectangle, sinó 
distàncies dirigides en el pla cartesià o coordenades del punt d’intersecció entre el 
costat terminal de l’angle i el cercle goniomètric. Es tracta d’un error per deficiència 
en la manipulació del concepte de raó trigonomètrica. 

- Una notació defectuosa molt comuna és confondre el valor d’una raó 
trigonomètrica amb el valor de l’angle corresponent; això és degut a la dificultat 
afegida de comprendre que la base de la trigonometria radica en la proporció dels 
costats d’un triangle rectangle (per exemple, 1·x=sin/cos  1·x=tg  x=45º o, 
sin1550º=110º+4·2π=110º+8π=sin110º=sin20º=0,342). En els passos intermitjos 
ignoren que estan calculant una raó trigonomètrica i les seves equivalències. 

- Considerar la linealitat en les funcions trigonomètriques: tg(x+y)=tgx+tgy o no tenir 
clar que sin2x≠sinx2≠(sinx)2 i que sin2x=(sinx)2. 
 
Alguns dels errors que apareixen a la prova final de batxillerat són deguts a 
dificultats de llenguatge. L’aprenentatge de conceptes, símbols i vocabulari 
matemàtics és per a molts alumnes semblant a l’aprenentatge d’una llengua 
estrangera. Apareixen errors derivats del mal ús dels símbols i termes matemàtics 
degut al seu inadequat aprenentatge. 
El llenguatge matemàtic opera a dos nivells, el semàntic (el signes tenen un 
significat clar i precís) i el nivell sintàctic (els signes poden ser operats mitjançant 
regles sense referència directa a cap significat), és a dir, els objectes de les 
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matemàtiques (nombres, llenguatge algèbric, funcions, etc.) es presenten sota un 
aparent dilema amb estatus diferents: l’estatus operacional, de caràcter dinàmic, 
on els objectes són vistos com un procés, i l’estatus conceptual, de caràcter 
estàtic. Són aquests aspectes els que posen de manifest la naturalesa abstracte i 
la complexitat dels conceptes matemàtics. 
 
 

A nivell procedimental  
 
S’observa una disminució en el percentatge d’alumnes que cometen errors com a 
conseqüència de no haver assolit correctament els procediments exposats 
anteriorment, però, observem que apareixen noves dificultats: 
 
- Dificultats en la simplificació i desenvolupament algèbric d’expressions, com ara el 

quadrat d’una suma (a+b)2 o d’una diferència (a-b)2. Si enlloc de la variable x hi ha 
una expressió (sinx, cosx, tgx), l’alumne no sap com operar. La memorització 
d’igualtats notables com a fórmula d’aplicació és un obstacle difícil de superar. 
Davant d’una mateixa situació tenim respostes molt diferents: (a-b)2=a2-b2+2ab, (a-
b)2=a2-b2-2ab, (a-b)2=a2-b2-2(a-b). Alguns alumnes estenen l’estructura 
(a·b)2=a2·b2, en la qual es relaciona el producte i la potència, al cas de la suma o la 
diferència, és a dir, consideren (a+b)2=a2+b2 de manera inconscient. D’igual 
manera que amb les potències succeeix també amb les arrels: és molt freqüent 
estendre la distributivitat de la radicació respecte al producte, a la distributivitat 
respecte a la suma o la resta.  

- Errors reiterats en l’ús de les fórmules trigonomètriques treballades al llarg del 
tema com a conseqüència d’una excessiva memorització i poca deducció (per 
exemple: sin2x=2·sinx+cosx, cos2x=sin2x-cos2x, cos2β=cosα·cosβ+sinα·sinβ, tg(α-
β)=(tgα·tgβ)/1+tgα·tgβ). Es tracta d’una dificultat associada a la complexitat dels 
objectes de les matemàtiques. 

- Dificultats en la resolució d’equacions trigonomètriques ja que, molts alumnes no 
saben com operar quan enlloc de x hi ha una expressió com cosx o sinx, per 
exemple, 2sinx=tgx  2sinx/tgx=0 o bé, 2cosx=sinx/sinx  2cosx=0 o també en 
alguns casos en aïllar variables i utilitzar els termes del segon membre de l’equació 
creuen que aquest s’anul·la, per exemple 2sinx=tgx  2sinx/tgx=0 enlloc de 1. 
També continuen cometen errors derivats de no aplicar correctament la propietat 
distributiva, aïllar erròniament una incògnita d’una equació o de simplificar termes 
sense tenir en compte la prioritat de les operacions (per exemple, si sin2x+a=2sin2x 
 a=2 o si 1+2·sin2x=3·sinx  1+2·sinx=3). Aquest error es produeix pel fet que 
no treballem només amb una variable x sinó amb una expressió que els resulta 
més complicat. Consideren les equacions com expressions algebraiques que han 
d’operar i simplificar, sense considerar que un canvi en l’estat inicial de les 
mateixes, modifica el seu valor, per exemple: . 

Un error comú és extrapolar la propietat injectiva a tot tipus de funcions, però no 
totes les funcions són injectives, com és el cas de les trigonomètriques, per 
exemple si sin(x+1)=sin45º  x+1=45º, en realitat tindríem x+1=45º+360k o bé, 
x+1=135º+360ºk, depenent del quadrant. Existeixen infinits angles amb igual valor 
del sinus, en general de qualsevol raó trigonomètrica. 
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També és comú no interpretar els resultats en el context que estem treballant, per 
exemple si sin220=0,881, en calcular sin20º= =±0,77, s’ha de tenir en 
compte que 20º és un angle del 1r quadrant i el sinus és positiu. 

- Oblidar els parèntesis davant d’un signe negatiu que afecta a una expressió, cosa 
que provoca que no s’apliqui correctament la propietat distributiva, per exemple, 1-
cos2x=1-(cos2x-sin2x) o (cos2x-sin2x)·cosx=cos2x-sin2x·cosx o 2-cos2x=2-(cos2x-
sin2x). Aquest és un error que es repeteix en la majoria dels exercicis del 
qüestionari. Podem dir que més un 13% dels alumnes comet aquest error en 
resoldre la segona equació de l’exercici 1 o en demostrar la identitat trigonomètrica 
de l’exercici 2. No utilitzar parèntesis on és necessari o utilitzar-lo malament, poden 
tenir el seu origen, o bé en l’absència de sentit o bé en un obstacle. En el primer 
cas, l’ús incorrecte del parèntesi és un tipus d’error que es comet en àlgebra i que 
té a veure, en moltes ocasions, amb problemes d’aritmètica no superats. En el 
segon cas, l’origen estaria en un obstacle didàctic relacionat amb la forma com 
s’han ensenyat els parèntesis. 

- No aplicar correctament la relació fonamental de la trigonometria: sin2x+cos2x=1 
(per exemple, –cos2x+sin2x=-1). 

- Dificultats en la demostració d’identitats trigonomètriques. Un 42% dels alumnes 
comet errors en demostrar la identitat trigonomètrica de l’exercici 2 per utilitzar 
fórmules trigonomètriques errònies, aplicar incorrectament la propietat distributiva, 
cometre errors en la simplificació d’expressions, no tenir clara la prioritat 
d’operacions i no posar parèntesis quan són necessaris. 

- No aplicar correctament la fórmula del teorema del cosinus, prendre  
a2=b2+c2+2·b·c·cosA o a2=b+c-2·b·c·cosA enlloc de a2=b2+c2-2·b·c·cosA o la del 
teorema del sinus, prenent a/A=b/B=c/C enlloc de a/sinA=b/sinB=c/sinC o aïllar 
erròniament la incògnita de la fórmula del teorema del cosinus (per exemple, 
cosA=(b2+c2-2·b·c)/a2, cosA=(a2-b2-c2+2)/b·c,  a=(b2+c2)1/2-2·b·c·cosA, b=(a2+c2)1/2-
2·a·c·cosB, cosB=b2/(a2+c2·2·a·c), cosC=c2/(a2+b2·2·a·b), etc.). Més d’un 25% dels 
alumnes comet algun d’aquests errors en calcular els costats del triangle no 
rectangle de l’exercici 6 o en calcular la diagonal del trapezi de l’exercici 4. En la 
utilització del teorema del cosinus per resoldre triangles no rectangles qualssevol, 
és comú utilitzar el teorema de forma adequada però errant en els càlculs per no 
tenir en compte la prioritats d’operacions o ometre el doble signe en l’arrel 
quadrada. S’ha d’especificar que el costat pren valors positius al ser una mesura 
de longitud. 

- Més del 10% dels alumnes no resol correctament l’exercici de calcular el perímetre 
del trapezi de l’exercici 4 per no aplicar correctament la fórmula del perímetre o per 
no operar correctament, considerar, per exemple que P=7,812+12+8 enlloc de 
P=2·1,81+12+8 

- No elaborar correctament l’esquema dels triangles resultants de la figura inicial. És 
un error que es dóna en un 16% dels alumnes en resoldre l’exercici consistent en 
trobar el perímetre i les diagonals del trapezi isòsceles de l’exercici 4 i en l’exercici 
6 consistent en resoldre un triangle no rectangle del qual es coneixen els tres 
costats. Sovint en treballar amb triangles no situen bé les variables corresponents 
als costats en funció dels angles (és a dir, angle A, costat oposat a a) de manera 
que utilitzen el teorema necessari per a la seva resolució però expressen 
malament les dades. Això ens posa de manifest que memoritzen els resultats del 
teorema, però no consideren les condicions necessàries per a la seva aplicació. 
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- Errors de càlcul utilitzant la calculadora, per exemple, arccos(1/2)=0,9999  x=90º 
i d’utilitzar pocs decimals en les resolució de les operacions. Es tracta d’errors 
tècnics. També continuen produint-se errors en operar amb fraccions: multiplicar 
fraccions buscant el mínim comú múltiple. 

- Errors de càlcul derivats de no aplicar el quadrat a tots els termes d’una fracció, per 
exemple, 1-cos2x=1-(-5/13)2=1+(5/13)2 obtenint un valor del sinx>1, errors en 
elevar al quadrat (per exemple, (-5)2=-25), errors en operar fraccions (per exemple, 
multiplicar fraccions buscant el m.c.m.), errors amb els signes (per exemple, (-
5/13)2-(-12/13)2=25/169+144/169) per no tenir clara la prioritat d’operacions o no 
elevar al quadrat la fracció quan calculem cos2x=1-sin2x, cosx=(1-3/5)1/2, faltaria 
elevar al quadrat la fracció (3/5)2. 

 
Constatem que la resolució d’equacions (exercici 1) i la demostració d’identitats 
trigonomètriques (exercici 2) resulten molt difícils a l’alumnat de 1r de batxillerat tal i 
com podem veure en el percentatge de nois i noies que responen incorrectament o 
deixen sense contestar (la primera equació un 17% la resol correctament, un 10% 
malament i un 73% no respon; la segona equació un 8% la resol correctament, un 13% 
malament i un 79% no respon; la identitat trigonomètrica un 13% l’ha demostrat 
correctament, un 42% malament i un 45% no respon).  
 
Les dificultats que presenten alguns alumnes en l’àlgebra moltes no són tant dificultats 
en l’àlgebra com errors que es queden sense corregir en l’aritmètica. En la majoria 
dels errors comesos en aritmètica, els alumnes reflecteixen dificultats d’interiorització 
del concepte o falta de percepció. 
El mal ús de la propietat distributiva, ús de recíprocs, cancel·lació, falses 
generalitzacions sobre números i ús de mètodes informals per part dels alumnes són 
deguts a l’ús inadequat d’una fórmula o regla coneguda que han extret d’un prototipus i 
que utilitzen tal qual la coneixen o l’adapten incorrectament a una nova situació.  
L’ús incorrecte de la propietat distributiva se li atribueix l’origen de l’absència de sentit i 
es pot situar en l’àmbit estructural o operacional. Es tracta d’un error conceptual o de 
procediment en el qual els alumnes utilitzen inadequadament una propietat coneguda. 
El primer d’ells s’ha produït per l’extensió de la propietat distributiva (que suposa dues 
operacions) de la multiplicació en relació a l’addició, al cas de la multiplicació (una sola 
operació) així, 5·(b+2)+3=10+5·b+3. És possible que aquest tipus d’error estigui 
motivat per la forma d’ensenyament-aprenentatge de les propietats bàsiques (suma, 
resta, multiplicació i divisió). Generalment, s’ensenyen totes les operacions bàsiques 
juntes, sense fer èmfasi en cada una d’elles per separat i no s’aprofundeix en la 
necessitat de l’existència de dues operacions per a que es pugui donar la propietat 
distributiva, cosa que pot portar a barrejar-les. En aquest cas, és possible que hagin 
confós la propietat distributiva amb l’associativa del producte o bé perquè s’hagin 
introduït les propietats com extensió de les ja conegudes, es tracta d’un error 
estructural. L’error de la multiplicació respecte a un dels factors, en aquest cas és 
numèric. Possiblement es produeix per no reconèixer les lletres com un dels sumands 
per aplicar la propietat distributiva, cosa que implicaria un pensament numèric, es 
tractaria d’un error operacional/estructural.  
 
Ha augmentat considerablement el grau d’abstracció i de dificultat en els continguts 
treballats a 1r de batxillerat i això es fa palès en els resultats obtinguts. Tal i com es 
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pot veure en les entrevistes als professors de batxillerat, aquests expressen el 
malestar en relació al baix nivell amb què arriben els alumnes de l’ESO i el nivell que 
han d’adquirir per arribar a la Universitat ben preparats. 
 
 
A nivell competencial: resolució de problemes 
 

Respecte a l’enunciat 
 
L’enunciat del problema 5 conté la figura, cosa que el fa fàcil d’interpretar. 
 
Respecte al plantejament del problema  

 
Un 20% dels alumnes planteja erròniament el problema 5 en el qual es demana 
l’altura a la qual vola un ocell vist per dos observadors que es troben a una certa 
distància, per no separar correctament els triangles resultants de la figura, 
confondre les raons trigonomètriques o no considerar correctament la distància a 
calcular. 
 
Respecte a la resolució del problema  

 
Un 25% dels alumnes de 1r de Batxillerat no calcula correctament l’altura a la qual 
vola un ocell vist per dos observadors que es troben a una certa distància, per 
aplicar erròniament la propietat distributiva i obtenir un valor negatiu per la 
distància, simplificar termes que estan sumant en el numerador d’una fracció amb 
altres que estan dividint, no operar correctament amb el m.c.m., no tenir clara la 
prioritat d’operacions i aïllar la incògnita de l’equació de forma incorrecta (per 
exemple, tg24=(h-1,7)/(60+x)  x=(h-1,7)/tg24+60) o en tg24=h/(60+x)  
x=(h/tg24)-60), resoldre un triangle no rectangle com si fos rectangle o considerar 
linealitat en les funcions trigonomètriques (per exemple, tg42º-tg24º=tg18º). Alguns 
obtenen un valor poc exacte pel fet d’haver utilitzat un sol decimal en el moment de 
realitzar les operacions. 

 
 
 
Comparació dels resultats obtinguts a la prova inicial i a la prova final de 
1r de batxillerat. 
 
En la prova inicial de 1r de Batxillerat, els resultats obtinguts pel centre A (concertat) 
són millors que els del centre B (públic) igual que el percentatge d’alumnes que resol 
correctament cada un dels exercicis i problemes. Mentre que, en la prova final de 1r de 
Batxillerat, els resultats obtinguts pel centre A (concertat) són pitjors als obtinguts pel 
centre B (públic) igual que el percentatge d’alumnes que resol correctament cada un 
dels exercicis i problemes.  
 
Globalment, els resultats de la prova inicial són millors que els de la prova final ja que 
el grau d’abstracció i de dificultat dels exercicis i problemes ha augmentat 
considerablement.   
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En aquest cas, es fa difícil poder comparar de manera directa els resultats ja que les 
dues proves són molt diferents. La prova final de primer de batxillerat és molt més 
abstracte i el nivell de dificultat dels exercicis és molt més elevat. En aquest cas, 
l’aprenentatge i aplicació de les fórmules trigonomètriques dificulten l’aprenentatge. De 
fet, seria convenient que més endavant es pogués reprendre quan es treballin les 
funcions trigonomètriques.  
 
 
A nivell conceptual els alumnes tenen dificultats diferents abans i després 
de treballar el tema de trigonometria a 1r de Batxillerat. 
 
Abans de treballar el tema de trigonometria a 1r de Batxillerat 
 
Els alumnes tenen dificultats en saber quan dos triangles són semblants, en la 
definició de la raó de semblança i de raó trigonomètrica, en saber qui són els catets i la 
hipotenusa en un triangle rectangle i en el concepte d’angle complementari. 
 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica, de semblança i de triangles 

semblants. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica i considerar que el sinus i el cosinus 

poden prendre valors més grans que 1. 
- No tenir clara la definició de les raons trigonomètriques sinus, cosinus i tangent. 
- No tenir clar el concepte d’angle complementari. 
- Confondre un triangle rectangle amb un triangle no rectangle i no tenir clar quines 

fórmules aplicar en cada cas per resoldre’l. 
- Confondre els catets i la hipotenusa en un triangle rectangle cosa que comporta 

aplicar erròniament el teorema de Pitàgores. 
 
 
Després de treballar el tema de trigonometria a 1r de Batxillerat 
 
S’observa una disminució en el percentatge d’alumnes que comet els errors anteriors, 
però al mateix temps apareixen noves dificultats: 
 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica i considerar que el sinus i el cosinus 

poden tenir valors més grans que 1. 
- Confondre les diferents fórmules trigonomètriques. 
- No tenir clar la relació fonamental de la trigonometria. 
- No tenir compte el signe de la raó trigonomètrica segons el quadrant al qual 

pertany. 
- No tenir clar els conceptes de trapezi isòsceles i de perímetre. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i de triangle no rectangle i de les 

fórmules a aplicar en cada cas per resoldre’l. 
- No tenir clara la definició de les raons trigonomètriques sinus, cosinus i tangent. 
- Confondre la raó trigonomètrica d’un angle i l’angle. 
- Considerar la linealitat en les funcions trigonomètriques. 
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Com es pot veure n’hi ha algunes dificultats que coincideixen abans i després de 
treballar el tema de trigonometria a 1r de Batxillerat: 
 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica i considerar que el sinus i el cosinus 

poden tenir valors més grans que 1. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i de triangle no rectangle i de les 

fórmules a aplicar en cada cas per resoldre’l. 
- No tenir clara la definició de les raons trigonomètriques sinus, cosinus i tangent. 
  
 
A nivell procedimental la major part de les dificultats que presenten els 
alumnes en resoldre els exercicis de trigonometria no corresponen 
directament a aquesta part de la matemàtica. 
 
Abans de treballar el tema de trigonometria a 1r de Batxillerat 
 
- Resolució errònia dels exercicis i dels problemes per no elaborar correctament 

l’esquema dels triangles resultants d’una figura. 
- No aplicar correctament la definició de sinus, cosinus i tangent. 
- Dificultats en la resolució algèbrica d’equacions. Aïllar erròniament la incògnita 

d’una equació senzilla. 
- Cometre errors de càlcul amb i sense calculadora. 
- Manca de precisió en els resultats. 
- Realitzar operacions amb angles i longituds sense cap raó trigonomètrica. 
 
Després de treballar el tema de trigonometria a 1r de Batxillerat  
 
- Dificultats en la simplificació i desenvolupament algèbric d’expressions com ara el 

quadrat d’una suma o el quadrat d’una diferència. 
- Errors reiterats en l’ús de les fórmules trigonomètriques treballades al llarg del 

tema. 
- Dificultats en la resolució d’equacions trigonomètriques i en la demostració 

d’identitats trigonomètriques. 
- No aplicar correctament la propietat distributiva. 
- Aïllar erròniament la incògnita d’una equació senzilla. 
- Simplificar expressions sense tenir en compte la prioritat d’operacions. 
- Oblidar el parèntesi davant d’un signe negatiu cosa que provoca que no s’apliqui 

correctament la propietat distributiva. 
- No aplicar correctament la relació fonamental de la trigonometria. 
- No aplicar correctament la fórmula del teorema del sinus i del cosinus.  
- No aplicar correctament la fórmula per calcular el perímetre d’un trapezi isòsceles. 
- No elaborar correctament l’esquema dels triangles resultants de la figura de 

l’enunciat. 
- Cometre errors de càlcul amb i sense calculadora. 
- Cometre errors com a conseqüència de no elevar al quadrat tots els termes d’una 

fracció, no tenir clara la prioritat d’operacions o no operar correctament amb 
fraccions. 
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A nivell competencial: resolució de problemes, les principals dificultats 
són: 
 
Abans d’iniciar i després de treballar el tema de trigonometria: 
 
- Respecte a l’enunciat: Tots els problemes contenen el dibuix que els ajuda a 

interpretar l’enunciat. Els alumnes han d’elaborar l’esquema resultant per poder-lo 
resoldre correctament. 

- Respecte al plantejament: No elaborar correctament l’esquema dels triangles 
resultants de la figura que es presenta en l’enunciat del problema. El fet de no 
elaborar l’esquema del problema fa que no es plantegi correctament. En alguns 
casos el plantejament no és correcte perquè es considera erròniament la distància 
a calcular o no s’aplica la raó trigonomètrica que correspon o aquesta no s’aplica 
correctament.  

- Respecte a la resolució: Els principals errors en la resolució del problema són 
deguts a errors de càlcul, d’àlgebra, de resolució d’equacions i de sistemes 
d’equacions. Alguns alumnes prenen triangles no rectangles però els resolen com 
si fossin rectangles. 

 
Les demostracions resulten complicades als alumnes tot i que hi ha applets a internet 
que ho fan més fàcil. 
 
Cal dir que molts dels errors que cometen els alumnes no tenen a veure amb la 
trigonometria sinó amb la geometria, el càlcul o l’àlgebra. Els errors com ara, aplicar la 
propietat distributiva, aïllar erròniament la incògnita d’una equació, no tenir en compte 
la prioritat d’operacions o desenvolupar incorrectament el quadrat d’una suma o d’una 
diferència es continuen repetint en el tema de trigonometria tot i que, amb major 
percentatge ja que les expressions són més complexes, no és el mateix treballar amb 
una x que amb el sinx o cosx, per exemple. Altres errors deriven de la confusió en el 
concepte de raó, no entendre que hi ha infinits angles que tenen la mateixa raó 
trigonomètrica, confondre funcions trigonomètriques i utilitzar les fórmules de resolució 
de triangles rectangles en els triangles no rectangles. 
 
Tot i que els aspectes en els quals el professorat ha posat més èmfasi en treballar el 
tema a 1r de batxillerat ha estat en el coneixement de les fórmules, el seu 
desenvolupament i que les entenguin i les sàpiguen aplicar, tot aquest esforç no queda 
reflectit en els resultats. Els alumnes creuen en una matemàtica resolutiva i no en un 
mitjà per interpretar una situació i donar-li possibles solucions. 
Hi ha una mancança en el treball de problemes en context. Creuen en una matemàtica 
resolutiva i no en un mitjà per tal d’interpretar una situació i donar-li possibles 
solucions. 
 
 
Una vegada analitzats els principals errors que cometen els alumnes en resoldre la 
prova inicial de 1r de Batxillerat (prova 3) i la prova final de 1r de Batxillerat (prova 4), 
es presenta la relació d’errors que es redueixen i els que perduren en el temps. 
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Errors que es redueixen: 
 
Els errors que es redueixen són els que tenen com a causes principals: 
 

- No tenir clar el concepte de triangles semblants. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica d’un angle. 
- Utilitzar raons trigonomètriques de forma errònia. Utilitzar una raó 

trigonomètrica enlloc d’una altra. 
- No aplicar correctament el teorema de Pitàgores, no tenint clar els catets i la 

hipotenusa i el fet que per aplicar Pitàgores, els triangles han de ser rectangles. 
- Considerar que els angles d’un triangle tenen el mateix valor. 
- Errors de càlcul utilitzant la calculadora. 
- Resoldre incorrectament el sistema pel mètode de substitució o igualació. 
- Alguns errors continuen existint però hi ha menys alumnes que els cometen, 

per exemple, no tenir clar el concepte de sinus, cosinus i tangent. 
 
En aquest cas, s’observa una disminució notable en el nombre d’alumnes que no 
tenen clar el concepte de triangles semblants, el concepte de raó trigonomètrica o de 
raó, catet, hipotenusa... així com la reducció d’errors de tipus procedimental com ara 
errors en la resolució de sistemes d’equacions pel mètode de substitució o d’igualació.  
 
 
Errors que perduren en el temps: 
 
Els errors que perduren en el temps són els que tenen com a causes principals: 
 

- Simplificar expressions d’una igualtat sense treure factor comú. 
- Desenvolupar erròniament el quadrat d’una suma o d’una diferència. 
- Aïllar la incògnita d’una equació de forma incorrecta. 
- Cometre errors en la simplificació d’una expressió. 
- Aplicar la propietat distributiva de forma errònia. 
- Errors en la simplificació d’expressions: simplificar un terme que està sumant 

amb un que està multiplicant. 
- No tenir en compte la prioritat d’operacions quan es realitzen càlculs. 
- No posar parèntesis quan es substitueix un terme per una expressió. 
- Errors de càlcul. 
- Utilitzar valors erronis calculats anteriorment. 
- No tenir en compte que el sinus d’un angle no pot ser més petit que -1 ni més 

gran que 1. 
- No elaborar l’esquema dels triangles resultants d’una figura. 
- No tenir clar el concepte de raó trigonomètrica: operar angles i longituds sense 

cap raó trigonomètrica. 
- No tenir clar el concepte de triangle rectangle i triangle no rectangle. No saber 

quines fórmules es poden aplicar en cada cas. 
- No tenir clar la prioritat d’operacions quan en resoldre equacions. 
- Aïllar la incògnita de forma incorrecta. Error en resoldre l’equació. 
- Poca precisió en el resultat. Utilitzar pocs decimals. Arrodonir els decimals fa 

que alguns resultats siguin poc exactes. 



261 
 

Hi ha errors que perduren en el temps, majoritàriament de tipus procedimental, com 
ara, errors en aïllar una incògnita d’una equació, aplicar erròniament la propietat 
distributiva o simplificar incorrectament alguns expressions. Alguns d’aquests errors 
que perduren en el temps, es convertiran en obstacles. 
 
En general, alguns dels problemes que es detecten no són propis de trigonometria.  
Es denota una manca de comprensió i interpretació dels enunciats dels problemes. 
Aquest aspecte s’ha de treballar de forma interdisciplinar en competències 
transversals. 
Hi ha mancances en el vocabulari matemàtic. Han sentit parlar de conceptes com: la 
raó, la proporcionalitat, els catets d’un triangle rectangle... però no els dominen, ja que 
quan són utilitzats en enunciats de problemes els representa una gran dificultat. 
 
Els professors consideren que caldria donar un enfocament més competencial a la 
matemàtica de 1r de batxillerat, però, hi ha diferents condicionants que no ho 
afavoreixen: la presència de la selectivitat basada en la resolució de problemes i no 
avaluada per competències, els constants canvis de lleis educatives, l’obligació 
d’utilitzar un determinat llibre de text, la poca claredat sobre l’ensenyament de les 
competències a batxillerat... 
 
 
Síntesi  
 
A mode de conclusió del tercer objectiu podem dir que els errors detectats ens 
constaten que les principals dificultats a nivell conceptual, procedimental i 
competencial de resolució de problemes abans i després del procés d’ensenyament-
aprenentatge de la trigonometria a 1r de Batxillerat són: 
 
 
Abans del procés d’ensenyament-aprenentatge: 
 
- A nivell conceptual, les principals dificultats detectades són els conceptes de raó 

de semblança, raó trigonomètrica, triangle rectangle i no rectangle, catet i 
hipotenusa en un triangle rectangle així com la confusió de les diferents raons 
(sinus, cosinus i tangent) i d’angle complementari i suplementari. 

 
- A nivell procedimental, les principals dificultats són: no elaborar l’esquema dels 

triangles resultants d’una figura, no aplicar correctament la definició de sinus, 
cosinus i tangent, realitzar operacions amb angles i longituds sense cap raó 
trigonomètrica i altres que no corresponen a la trigonometria sinó a la resolució 
d’equacions, al càlcul i a l’àlgebra.  
 

- A nivell competencial de resolució de problemes, cal destacar la dificultat en la 
comprensió de l’enunciat i en l’elaboració de l’esquema resultant, en l’ús de les 
fórmules adequades i en la resolució correcta del mateix sense cometre errors 
d’àlgebra, de càlcul, de resolució d’equacions i de sistemes erròniament per no 
tenir en compte la prioritat d’operacions, no aplicar correctament la propietat 
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distributiva i no cometre errors en aïllar la incògnita de l’equació o en operar amb el 
m.c.m.  

 
Després del procés d’ensenyament-aprenentatge: 
 
- A nivell conceptual, les principals dificultats detectades són els conceptes de raó 

de semblança, raó trigonomètrica, triangle rectangle i no rectangle, trapezi 
isòsceles, perímetre així com la confusió en les diferents raons i fórmules 
trigonomètriques. En el cas de la prova final de batxillerat s’observen errors 
reiterats en les diferents fórmules trigonomètriques, en el signe de les raons 
trigonomètriques segons el quadrant al qual pertanyen, considerar que el sinus i el 
cosinus poden prendre valors més grans que 1 i en considerar la linealitat en les 
fórmules trigonomètriques.  

 
- A nivell procedimental, les principals dificultats corresponen a la geometria 

(trigonometria), a la resolució d’equacions, al càlcul i a l’àlgebra. Els alumnes 
cometen errors en simplificar i desenvolupar expressions algèbriques, en no aplicar 
correctament la prioritat d’operacions, en aplicar la propietat distributiva, en oblidar 
els parèntesis davant d’un signe negatiu que afecta a una expressió, en no aplicar 
correctament la relació fonamental de la trigonometria o en aplicar les fórmules del 
teorema del sinus i del cosinus i en la resolució algèbrica d’equacions. També 
cometen errors de càlcul amb i sense calculadora i en l’elaboració de l’esquema 
dels triangles resultants d’una figura. Cal destacar que la principal dificultat està en 
la demostració d’identitats i en la resolució d’equacions trigonomètriques ja que en 
aquest tipus d’activitats cal fer ús de fórmules trigonomètriques, àlgebra i resolució 
d’equacions.  

 
- A nivell competencial de resolució de problemes, cal destacar la dificultat en la 

comprensió de l’enunciat i en la realització de l’esquema del problema, en l’ús de 
les fórmules adequades i en la resolució correcta del mateix sense cometre errors 
d’àlgebra, de càlcul o de resolució d’equacions. És important que l’alumne tingui 
sentit crític amb el resultat obtingut i sigui capaç de redefinir i ajustar les estratègies 
per tal de trobar un resultat favorable.   

 
 
Aquestes dificultats es donen sobretot perquè el coneixement matemàtic dels alumnes 
s’ha basat en l’aprenentatge d’unes tècniques de càlcul i no en la comprensió d’allò 
que estan fent. Cal menys i millor. És a dir, des d’etapes primerenques, cal ensenyar a 
l’alumne a sentir-se protagonista del problema, fer que entengui quines són les 
condicions en les quals es troba i alhora verbalitzi quines estratègies empraria per tal 
de solucionar-lo. Al mateix temps, cal posar més èmfasi en la contextualització de 
problemes. 
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Els alumnes han de tenir uns coneixements previs necessaris pel treball de la 
trigonometria a 1r de Batxillerat. Observem que la major part de les dificultats i dels 
errors comesos pels alumnes a 1r de Batxillerat són conseqüència de no tenir ben 
assimilats aquests aspectes previs, entre ells destaquem: 
 
- Aspectes de geometria: relació entre perímetres, àrees i volums de figures 

semblants, ús de la proporcionalitat geomètrica i de la semblança, relació entre 
semblança, ampliacions i reduccions, ús de les relacions trigonomètriques per 
determinar longituds i mesures d’angles, resolució de problemes utilitzant la 
trigonometria del triangle i ús del raonament geomètric deductiu per establir o 
refutar conjectures en la resolució de problemes. 

- Aspectes de mesura: presa de decisions sobre unitats i escales, utilització de la 
proporcionalitat geomètrica i la semblança per obtenir mesures directes. 

-  Aspectes de càlcul: nombres racionals, ús de les TIC per calcular amb nombres 
racionals, estratègies de càlcul mental i estimació de càlculs, utilització de nombres 
grans i nombres molt petits i ús de la notació científica. 

- Aspectes d’àlgebra: relació entre expressions simbòliques i gràfiques lineals, 
resolució d’equacions de primer i de segon grau i sistemes d’equacions, pràctica 
de càlcul mental en la resolució d’equacions, en la manipulació d’expressions 
algèbriques i en l’acceptació dels resultats obtinguts amb mitjans tecnològics i 
utilització de l’àlgebra simbòlica. 

 
A final de 1r de Batxillerat, els aspectes de la unitat de trigonometria, inclosa dins 
del bloc de geometria, en què presenten més dificultat i en els que cometen més 
errors els alumnes són: 
 
- Raons trigonomètriques d’un angle qualsevol. Reducció d’un angle al primer 

quadrant. 
- Resolució d’equacions trigonomètriques. 
- Demostració d’identitats trigonomètriques. 
- Ús de fórmules trigonomètriques: relació fonamental de la trigonometria, raons de 

la suma i la diferència de dos angles, raons de l’angle doble i l’angle meitat, raons 
dels angles complementaris, suplementaris i oposats. 

- Resolució de triangles no rectangles: teorema del sinus i del cosinus. 
 

Alguns errors són deguts al fet que l’alumnat interioritza només els càlculs, memoritza 
situacions i no  té assimilats els conceptes matemàtics involucrats. 
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5.1.4.  Evolució del procés d’aprenentatge de la trigonometria 
 
 
En la taula 5.1 es presenten les mitjanes de les diferents proves (prova 1, prova 2, 
prova 2 considerant només els alumnes que faran batxillerat, prova 3 i prova 4) del 
centre A, B i la mitjana dels dos centres. 
 

  MITJANA A MITJANA B MITJANA 
Prova inicial 4t ESO (Prova 1) 5,27 3,54 4,777 
Prova final 4t ESO (Prova 2) 3,845 3,83 3,841 
Prova final 4t ESO-BAT (Prova 2 
considerant només els alumnes que faran 
Batxillerat) 5,298 5,969 5,508 
Prova inicial 1r Batxillerat (Prova 3) 6,619 3,906 5,772 
Prova final 1r Batxillerat (Prova 4) 2,589 4,043 3,044 

   Taula 5.1.  Mitjana de les proves de 4t ESO i  1r de Batxillerat per centre i la mitjana dels dos centres 
 
 
En el gràfic 5.1 es presenta l’evolució del procés d’aprenentatge de la trigonometria al 
llarg dels dos cursos acadèmics considerant la mitjana de cada una de les proves de 
4t d’ESO i de 1r de Batxillerat per centre (A, concertat i B, públic) i la mitjana dels dos 
centres. 
 
 

 
 
Gràfic 5.1.  Mitjana de les proves de 4t ESO i  1r de Batxillerat per centre i la mitjana dels dos centres 
 
Observem que els alumnes del centre A van obtenir bons resultats en la prova 1 de 4t 
d’ESO i van tenir una forta davallada en la prova 2, cosa que es podria explicar pel fet 
d’impartir la trigonometria espaiada en el temps (1 hora setmanal) enlloc de tres 
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sessions setmanals i menys durada de temps. Aquest resultat millora quan es 
consideren només els alumnes que segueixen estudiant batxillerat científic i 
tecnològic. El resultat de la prova final de 1r de batxillerat (prova 4) experimenta una 
davallada important segurament perquè la prova contenia tot el contingut de 
trigonometria cosa que no és així en el cas del centre B, en el qual es va fraccionar el 
contingut en dos qüestionaris. 
 
Els alumnes del centre B en la primera prova (Prova 1) varen obtenir uns resultats 
força baixos que varen remuntar en la prova de final de 4t ESO (Prova 2) i, milloren 
moltíssim si tenim en compte només els alumnes que cursaran 1r de batxillerat tot i 
que, en la prova inicial de 1r de batxillerat, els resultats han empitjorat molt. Aquests 
han remuntat lleugerament a la prova de final de 1r de batxillerat (Prova 4), en part, 
segurament pel fet de partir la matèria en dos qüestionaris i compartir-la amb altres 
continguts de matemàtiques. 
En el gràfic 5.2 es pot veure l’evolució de les mitjanes de les diferents proves per 
centre i la mitjana dels dos centres. 
 

 
 
Gràfic 5.2.  Evolució de les mitjanes de les proves de 4t ESO i  1r de Batxillerat per centre i la mitjana dels 
dos centres 
 
 
En la prova inicial de 4t d’ESO (Prova 1) 
 
En el gràfic 5.3 es presenta l’evolució dels resultats de la prova 1 tenint en compte la 
mitjana que ha obtingut cada centre així com la mitjana global en cada un dels 
exercicis i problemes. Globalment, observem que el centre A obté millors resultats que 
el centre B, el percentatge d’alumnes que dóna una resposta sense cap error és 
superior en el centre A (concertat) que en el B (públic) i la mitjana de notes de cada 
exercici també. La mitjana del centre A és 5,270, la del centre B és 3,540 i la mitjana 
global és 4,777. Per tant, la diferència entre els dos centres és 1,73. 
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En el cas del centre A, en 5 dels 11 apartats que s’han estudiat, han obtingut una 
mitjana superior a 5, és a dir, més del 50% dels alumnes ha respost correctament, en 
canvi, en el centre B només passa en 2 dels 11 apartats.  
Globalment, 4 dels 11 apartats tenen una mitjana superior a 5, és a dir, més d’un 50% 
ha respost correctament. 
 

 
Gràfic 5.3.  Mitjana obtinguda en cada exercici o problema de la prova 1 per centre i mitjana global. 

 
 
 
En la prova final de 4t d’ESO (Prova 2) 
 
En el gràfic 5.4 es presenta l’evolució dels resultats de la prova 2 tenint en compte la 
mitjana que ha obtingut cada centre així com la mitjana global en cada un dels 
exercicis i problemes i considerant tots els alumnes de 4t d’ESO.  
En general s’observa una davallada en els resultats obtinguts pels dos centres.  
Globalment, els resultats del centre A i els del centre B són similars. El percentatge 
d’alumnes que dóna una resposta sense cap error és pràcticament el mateix en el 
centre A (concertat) que en el B (públic). La mitjana del centre A és 3,845, la del centre 
B és 3,830 i la mitjana global és 3,841. Per tant, la diferència entre els dos centres és 
0,015. 
En el cas del centre A, en 6 dels 16 apartats que s’han estudiat, han obtingut una 
mitjana superior a 5, és a dir, més del 50% dels alumnes ha respost correctament, en 
canvi, en el centre B només passa en 4 dels 16 apartats.  
Globalment, 5 dels 16 apartats tenen una mitjana superior a 5, és a dir, més d’un 50% 
ha respost correctament. 
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Gràfic 5.4.  Mitjana obtinguda en cada exercici o problema de la prova 2 per centre i mitjana global 

considerant tots els alumnes de 4t d’ESO. 
 
 
En la prova final de 4t d’ESO (Prova 2 considerant només els alumnes que 
seguiran cursant batxillerat científic o tecnològic)  
 
En el gràfic 5.5 es presenta l’evolució dels resultats de la prova 2 tenint en compte la 
mitjana que ha obtingut cada centre així com la mitjana global en cada un dels 
exercicis i problemes i considerant només els alumnes que seguiran cursant 1r de 
batxillerat científic o tecnològic.  
 
Globalment, observem que el centre B obté millors resultats que el centre A, el 
percentatge d’alumnes que dóna una resposta sense cap error és superior en el centre 
B (públic) que en l’A (concertat) i la mitjana de notes de cada exercici també.  
La mitjana del centre A és 5,245, la del centre B és 5,969 i la mitjana global és 5,508. 
Per tant, la diferència entre els dos centres és de 0,724. 
En el cas del centre A, en 10 dels 16 apartats que s’han estudiat, han obtingut una 
mitjana superior a 5, és a dir, més del 50% dels alumnes ha respost correctament i en 
el centre B passa en 12 dels 16 apartats.  
Globalment, 10 dels 16 apartats tenen una mitjana superior a 5, és a dir, més d’un 
50% ha respost correctament. 
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Gràfic 5.5.  Mitjana obtinguda en cada exercici o problema de la prova 2 per centre i mitjana global 
considerant només els alumnes de 4t d’ESO que seguiran cursant 1r de Batxillerat científic i tecnològic. 

 
 
En la prova inicial de 1r de Batxillerat (Prova 3) 
 
En el gràfic 5.6 es presenta l’evolució dels resultats de la prova 3 tenint en compte la 
mitjana que ha obtingut cada centre així com la mitjana global en cada un dels 
exercicis i problemes dels alumnes que cursen 1r de batxillerat científic o tecnològic. 
En general s’observa una gran millora en els resultats obtinguts pel centre A i una gran 
davallada en els resultats del centre B. 
 
Globalment, observem que el centre A obté millors resultats que el centre B, el 
percentatge d’alumnes que dóna una resposta sense cap error és superior en el centre 
A (concertat) que en el B (públic) i la mitjana de notes de cada exercici també. La 
mitjana del centre A és 6,619, la del centre B és 3,906 i la mitjana global és 5,772. Per 
tant, la diferència entre els dos centres és 2,713. 
En el cas del centre A, en 13 dels 16 apartats que s’han estudiat, han obtingut una 
mitjana superior a 5, és a dir, més del 50% dels alumnes ha respost correctament, en 
canvi, en el centre B només passa en 4 dels 16 apartats.  
Globalment, 9 dels 16 apartats tenen una mitjana superior a 5, és a dir, més d’un 50% 
ha respost correctament. 
Aquells exercicis o problemes que es calculen directament sense que un apartat 
depengui de l’altre, els resultats són millors que aquells que tenen diferents apartats en 
els quals un depèn de l’altre. 
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Gràfic 5.6.  Mitjana obtinguda en cada exercici o problema de la prova 3 per centre i mitjana global 
considerant els alumnes que cursen 1r de Batxillerat científic i tecnològic. 

 
 
En la prova final de 1r de batxillerat (Prova 4) 
 
En el gràfic 5.7 es presenta l’evolució dels resultats de la prova 4 tenint en compte la 
mitjana que ha obtingut cada centre així com la mitjana global en cada un dels 
exercicis i problemes dels alumnes que cursen 1r de batxillerat científic o tecnològic. 
 
Observem que els resultats obtinguts en aquesta prova inicial de primer de batxillerat 
estan molt per sota de 5, els resultats han empitjorat molt respecte a la prova inicial de 
trigonometria de 1r de batxillerat. Els alumnes del centre A han empitjorat notablement 
respecte a la prova inicial, en canvi, en el centre B s’observa una petita millora. 
Globalment, s’observa que els resultats del centre B (públic) són millors que els del 
centre A (concertat) amb una diferència de 1,454 punts.  
La mitjana del centre A és 2,589, la del centre B és 4,043 i la mitjana global és 3,044. 
En el cas del centre A, en 5 dels 23 apartats que s’han estudiat, han obtingut una 
mitjana superior a 5, és a dir, el 50% dels alumnes ha respost correctament, en canvi, 
en el centre B passa en 9 dels 23 apartats. 
Globalment, 6 dels 23 apartats tenen una mitjana superior a 5, és a dir, més d’un 50% 
ha respost correctament. 
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Gràfic 5.7.  Mitjana obtinguda en cada exercici o problema de la prova 4 per centre i mitjana global 
considerant els alumnes que cursen 1r de Batxillerat científic i tecnològic. 

 
 
 
5.1.5.  Obstacles que es presenten en la resolució de problemes 

de trigonometria a 4t d’ESO i a 1r de Batxillerat. 
 
 
El quart objectiu d’aquest estudi era conèixer els obstacles que es presenten en la 
resolució de problemes de trigonometria a 4t d’ESO i a 1r de Batxillerat. 
 
Els errors sorgeixen generalment de forma espontània i poden arribar a ser 
persistents, particulars de cada individu i difícils de superar perquè requereixen d’una 
reorganització de coneixements de l’alumne. En general predominen els errors 
sistemàtics respecte als errors per atzar o ocasionals i els alumnes no prenen 
consciència de l’error en el moment que el cometen. Sovint els alumnes recreen o 
inventen el seu propi mètode en base al mètode descrit pel professor per fer més 
comprensible la seva explicació. Els errors estan profundament interioritzats pels 
alumnes i no són de fàcil eliminació.  
Per tal d’evitar o minimitzar els obstacles, és important treballar els conceptes i 
processos matemàtics respectant les etapes del desenvolupament que es donen en 
els sistemes de representació cognitiva, assegurar-nos que els objectes matemàtics 
del sistema antic de signes no representen dificultats, no precipitar l’aprenentatge d’un 
nou objecte, evitar una innecessària complexitat dels signes matemàtics i assegurar-
nos que els diferents sentits d’un objecte matemàtic estan clarament diferenciats.  
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Podem dir que un obstacle: 
 

- És un coneixement adquirit, no una falta de coneixement. 
- Té un domini d’eficàcia. L’alumne l’utilitza per produir respostes adaptades en 

un cert context en el qual el domini d’aquest coneixement és eficaç i adequat. 
- És resistent i ho serà més quan millor adquirit estigui o quan més hagi 

demostrat la seva eficàcia i la seva potència en l’anterior domini de validesa. 
 
El context de desenvolupament matemàtic està ple d’obstacles epistemològics 
(relacionats amb el propi concepte), didàctics (resultat de les eleccions didàctiques 
que es fan per establir la situació d’ensenyament) i cognitius (són producte de 
l’experiència prèvia dels alumnes i dels processament intern d’aquestes 
experiències). 
 
En el nostre estudi podem dir que els principals obstacles detectats són: 
 
a) A nivell de Geometria / Trigonometria: 

 
- Raó trigonomètrica / semblança 
- Ús erroni de les fórmules trigonomètriques 
- Ús erroni del teorema de Pitàgores 

 
b) A nivell de càlcul i àlgebra 

 
- Errors de càlcul (amb i sense calculadora) 
- Simplificació d’expressions  
- Resolució d’equacions 

 
c) Resolució de problemes 

 
- Elaboració de l’esquema en els problemes de trigonometria 

 
Per superar un obstacle es necessita un esforç de la mateixa naturalesa que quan 
s’estableix un coneixement, és a dir, interaccions repetides, dialèctiques de l’alumne 
amb l’objecte del seu coneixement.  
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5.2. Implicacions didàctiques 
 
 
En el decurs de la nostra investigació ens hem adonat que hi ha alguns aspectes que 
depenen del professorat, de la planificació i dels recursos que s’obtinguin uns resultats 
o uns altres. A continuació es presenten una sèrie de recomanacions que caldria tenir 
en compte abans d’iniciar la unitat de trigonometria, mentre s’imparteix i una vegada 
finalitzat el tema.  
 
 
A) Abans d’iniciar el tema  

 
Abans d’iniciar el tema, cal tenir en compte la temporització, la seqüència 
organitzativa, el disseny del tema, la tipologia d’activitats d’aprenentatge a realitzar i 
els recursos amb els quals comptem. 

 
Respecte a la temporització: 

 
- En el cas de la trigonometria és molt important que aquest tema s’imparteixi 

després d’haver treballat el tema de semblança a 4t d’ESO per tal que els 
coneixements necessaris de geometria estiguin clars. En canvi, a 1r de Batxillerat, 
un bon moment per impartir el tema és a inici de curs després d’haver treballat els 
nombres reals per tal que hagin repassat alguns aspectes de càlcul necessaris. 

- Es pot comprovar que si la unitat s’imparteix de forma seguida (tres sessions 
setmanals) durant un període de temps els resultats són millors que si s’espaia en 
el temps (una hora setmanal). 

- Impartir el tema de trigonometria abans que altres matèries com ara la física o la 
tecnologia en necessitin aquests continguts per treballar. D’aquesta manera, a 
matemàtiques aprendran els conceptes i procediments i en altres àrees en veuran 
l’aplicació pràctica. Si es pot treballar de forma transversal alguns temes com ara la 
trigonometria que els resulta difícil, evitarem preguntes del tipus: Per què ens 
servirà la trigonometria? ja que en veuran l’aplicació en altres assignatures i 
estaran més motivats per aprendre. Per això, cal una bona coordinació amb els 
professors d’altres matèries. 

 
 
Respecte a la seqüència organitzativa: 
 
- El centre educatiu ha de propiciar una organització escolar que tendeixi a reduir les 

dificultats d’aprenentatge de les matemàtiques tenint en compte els materials 
curriculars, els recursos i els estils d’aprenentatge. 

- Segons l’estudi realitzat és molt important preveure una bona distribució de 
sessions i de recursos en el moment d’impartir la unitat de trigonometria ja que 
permet obtenir uns resultats o altres. 

- És important iniciar el tema fent un breu repàs dels coneixements de semblança i 
de geometria que els alumnes han treballat en cursos anteriors, a continuació 
treballar els aspectes relacionats amb les diferents raons trigonomètriques i per 
últim aplicar-ho a problemes més o menys complexos. 
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Respecte al disseny del tema: 
 
- No precipitar l’aprenentatge d’un nou objecte si els alumnes no estan preparats per 

rebre’l correctament. 
- Realitzar petites demostracions de tipus geomètric que els ajudi a recordar alguns 

dels teoremes que memoritzen, com ara, el teorema de Pitàgores. 
- Treballar els conceptes i processos matemàtics respectant les etapes de 

desenvolupament que es donen en els sistemes de cognitius. 
- Evitar una innecessària complexitat dels signes matemàtics. 
- És important revisar prèviament aquells aspectes que depenguin de temes 

treballats anteriorment cosa que facilitarà que els alumnes ho recordin i no cometin 
errors quan es facin ús. 

- La introducció d’un nou concepte pot necessitar uns coneixements previs que els 
alumnes no tenen. Això motivarà dificultats innecessàries i falta de confiança dels 
alumnes per afrontar el tema. Per aquest motiu, és convenient fer una avaluació 
inicial al principi de la unitat per saber quin és el punt de partida.  

- Mantenir una bona coordinació entre els professors de 4t d’ESO i els de 1r de 
Batxillerat per tal de tenir un coneixement detallat del treball realitzat durant l’ESO i 
evitar discontinuïtats en el tema. 

- Els errors són fonts d’aprenentatge. Aprofitar un error per a aprendre. Els errors 
poden contribuir positivament en el procés d’aprenentatge. Els errors no apareixen 
a l’atzar sinó que sorgeixen en el marc conceptual consistent, basat sobre 
coneixements adquirits prèviament. Tot procés d’instrucció és potencialment 
generador d’errors, deguts a diferents causes, alguns dels quals es presenten 
inevitablement. Cal aprofitar els errors com a punt de partida per a exploracions 
matemàtiques creatives que impliquen activitats valuoses de plantejament i 
resolució de problemes. 

 
 
Respecte a la tipologia d’activitats: 
 
- És important tenir present que a l’aula hi ha alumnes brillants en matemàtiques 

però n’hi ha que els costa molt. Per tant, en el moment de planificar la unitat, cal 
preveure exercicis a diferents nivells per tal que tots els alumnes puguin treballar al 
seu ritme i segons les seves necessitats. 

- Caldria treballar exercicis i problemes en els quals s’apliquen directament fórmules 
per resoldre’ls per tal d’adquirir una mecànica però, cal insistir en resoldre exercicis 
i problemes que suposin un raonament matemàtic i no només mecànic. 

- Resoldre exercicis on s’utilitzin els conceptes i els procediments que han donat lloc 
a un error. 

- Mostrar el procediment per deduir determinades fórmules sense la necessitat 
d’haver-les de memoritzar. 

- Cal potenciar més la comprensió que la memorística sobretot en aquells alumnes 
que volen seguir estudis de tipus científic o tecnològic en els quals la matemàtica 
serà una àrea fonamental en els seus estudis posteriors. 

- És important recordar els passos a seguir per resoldre un exercici o problema. És 
necessari que llegeixin detingudament l’enunciat i no es precipitin a començar a 
resoldre l’exercici o problema quan encara no tinguin clar què es demana. Per tant, 
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és important, primer llegir detingudament l’enunciat, després elaborar l’esquema 
per tenir clar què ens demanen que calculem i què necessitem saber per trobar 
allò que ens demanen i per últim realitzar el càlcul. En moltes ocasions, la 
precipitació ens porta a començar per la darrera acció i a no trobar la resposta 
correcta. Una vegada obtingut el resultat, l’alumne ha d’avaluar la solució i ser 
capaç de discutir i valorar altres propostes. Cal mantenir una actitud de recerca 
davant d’un problema. 

- Aproximar les matemàtiques a la realitat de l’alumne. Per tant, es tracta de fer 
modelatges que els permetin veure l’aplicació real d’aquell concepte que està 
treballant. Interessa que l’alumne adquireixi els coneixements per poder-los aplicar 
a contextos reals. Cal explicar conceptes nous per a l’alumne fent servir problemes 
pràctics. 

- Cal ensenyar als alumnes a ser crítics amb els resultats que obtenen. Han de ser 
capaços de raonar si un resultat és correcte o si no té lògica per la situació que es 
planteja en el problema.   

 

 

Respecte als recursos: 
 
- Dedicar un temps a practicar les diferents operacions amb la calculadora. Moltes 

vegades donem per suposat que els alumnes coneixen el funcionament d’aquest 
recurs i són múltiples les errades degudes al desconeixement de les diferents 
operacions que es poden realitzar. També és important ensenyar als alumnes a 
interpretar els resultats que s’obtenen després de realitzar les diferents operacions 
que apareixen en un problema o exercici. El sentit crític és necessari per 
interpretar els resultats obtinguts. 

- D’igual manera si es tenen en compte els recursos, cal  tenir present que a l’aula 
tenim alumnes que necessiten recursos diversos: calculadora, Wiris, Geogebra... 
Les TIC faciliten la interacció de l’alumnat amb els objectes matemàtics i les seves 
relacions. 

- Cal posar a disposició dels alumnes una bona quantitat de materials didàctics 
diversos i de recursos de tipologia diferent (preguntes tipus test, exercicis resolts, 
conceptes explicats amb Geogebra, activitats manipulatives, simulacions, exercicis 
competencials...) per al tractament de dificultats específiques, bàsiques dins i fora 
de l’aula, de manera que l’alumne pugui trobar material per resoldre els seus 
dubtes. 

- Proporcionar material per a alumnes amb dificultats i per a alumnes més 
avantatjats. 

- Organitzar espais (temps i llocs) per a la consulta al professorat, en els quals es 
pugui ajudar tant l’alumnat que té dificultats a entendre’n les causes i proporcionar-
li recursos per superar-les, com el que pot anar més enllà i descobrir nous camps 
per aprofundir. Cal recordar que alguns alumnes que tenen ben desenvolupada la 
intel·ligència de tipus cognitiu, poden tenir problemes en altres tipus de sabers, ja 
sigui de tipus emocional o social que, d’altra banda, són components bàsics de 
moltes competències. 

 
 
 



275 
 

B) Durant la impartició del tema 
 

Mentre s’imparteix el tema, cal tenir en compte aspectes relacionats amb la gestió de 
l’aula i amb l’adaptació dels continguts a les necessitats de l’alumnat.  

 
- Respecte a la gestió de l’aula, és important que els alumnes puguin compartir els 

seus dubtes, inquietuds, els errors i mancances amb altres companys que 
destaquin més en l’àrea de matemàtiques. Per aquest motiu seria convenient 
poder disposar les taules de manera que es faciliti el treball col·laboratiu i 
cooperatiu. Cal facilitar l’ajuda entre iguals, de manera que uns alumnes ajudin els 
altres, al mateix temps que reforcen el seu coneixement (és ben sabut que un 
contingut s’entén millor quan s’ha de verbalitzar i explicar a un altre). 

- Els mètodes d’ensenyament han d’estar lligats tant als elements organitzatius del 
centre com a l’organització curricular. S’ha d’adaptar el llenguatge a les capacitats i 
comprensió dels alumnes, la seqüenciació de les unitats d’aprenentatge ha d’estar 
adaptada a la lògica interna de les matemàtiques, el respecte a les individualitats 
té a veure amb els ritmes de treball a classe, els recursos i la representació 
adequada. 

- Adoptar un enfocament cognitiu de les dificultats d’aprenentatge de manera que no 
s’etiqueti a l’alumne sinó que categoritzi els processos que realitza i els errors que 
comet.  

- Evitar activitats repetitives. Hi ha alumnat que aprèn millor a partir d’un tipus 
d’activitats i d’altres en prefereixen unes altres. Convé diversificar. Cal tenir en 
compte que a l’aula tenim nois i noies amb diferents estils d’aprenentatge, 
preferentment visuals, auditius i cinestèsics i tenir estratègies per arribar als tres 
tipus d’alumnes és molt important. 

- Tenir un bon coneixement de cada un dels nois i noies permetrà poder atendre 
molt millor la diversitat i ajudar a cada alumne a superar les dificultats que se li 
presentin durant el procés d’aprenentatge. Sempre hi ha alumnes que manifesten 
més dificultats de tot tipus (cognitives, actitudinals...) i per ells és necessari 
planificar accions específiques per ajudar-los a superar-les. En canvi, d’altres 
tenen possibilitats d’anar més enllà del que s’està aprenent a l’aula. Caldrà 
inventar constantment noves maneres d’atendre a tot tipus d’alumnes, aplicant 
grans dosis d’imaginació d’acord amb els recursos disponibles. No cal esperar a 
l’avaluació final per establir mesures de suport. Aquestes s’han d’aplicar des del 
moment en què es detecta que l’alumne es troba davant d’un obstacle que no 
podrà superar de manera autònoma o que es comença a avorrir. 

- És important una interacció diària a classe entre el professor i l’alumne per detectar 
les dificultats d’aprenentatge de les matemàtiques i evitar que s’acabin convertint 
en un obstacle. L’eficàcia ve determinada, en gran mesura, per una bona avaluació 
i diagnòstic. Els alumnes han de participar activament en el procés de superar els 
seus propis errors, per això, el professor els ha de forçar a participar activament en 
la substitució dels conceptes falsos per la comprensió conceptual adequada. 
Generar discussions matemàtiques en el grup classe pot ajudar a eliminar errors. 

- És important dedicar un espai de temps a recordar els passos a seguir per resoldre 
correctament un exercici o problema. Sovint donem per suposat que tots els 
alumnes saben com han de procedir i la realitat ens indica que no ho tenen clar. En 
primer lloc, han d’aprendre a llegir els enunciats dels exercicis i problemes i 
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interpretar-los. En segon lloc, elaborar-ne l’esquema. En tercer lloc, veure com es 
pot calcular allò que es demana (haver elaborat correctament l’esquema els 
donarà pistes). Per últim procedir al càlcul. Cal donar importància a l’establiment de 
rutines ja que hi ha un conjunt d’habilitats bàsiques que l’alumne ha d’arribar a fer 
de rutina i, un cop interioritzades, ja les podrà fer de manera creativa. 

- Realitzar petites proves que els ajudin a reflexionar sobre aquells aspectes que 
necessiten treballar més i aquells que ja tenen assimilats. D’aquesta manera, els 
resultats de la prova final de la unitat seran millors. Cal avaluar en moments 
diferents i a partir d’activitats d’aprenentatge ben diverses. 

- L’ús del Moodle i de fòrums pot ajudar als alumnes a superar les dificultats que 
se’ls presenten quan treballen el tema, sobretot des de fora de l’aula. 

 
 
C) Després de treballar el tema  
 
Una vegada finalitzat el tema, cal tenir en compte per a l’avaluació: 
 
- L’avaluació cal que sigui transparent en totes les seves dimensions, des de què 

s’avalua, fins a com i, molt especialment, les raons dels judicis que es fan i de les 
decisions que es puguin prendre. Cal compartir els criteris d’avaluació i, juntament 
amb ells, propostes per ajudar a regular els problemes detectats, o bé per afavorir 
l’aprofitament en algun dels camps del saber. 

- Les proves de temes que resulten difícils pels alumnes, seria convenient 
fraccionar-les i compartir-ne el contingut amb altres temes que no són tan 
complexos. 

- En el plantejament de les preguntes d’un qüestionari és important tenir present el 
redactat. Cal indicar les dades en el mateix ordre en què s’hauran d’utilitzar per 
resoldre l’exercici. A més, per facilitar-ne la resolució és important donar-ne 
l’esquema. Molts alumnes tenen dificultats en l’elaboració de l’esquema. 

- Plantejar problemes de solució múltiple i que es puguin resoldre de diverses 
maneres.  

- Per tal de no oblidar els continguts treballats en la unitat de trigonometria, seria 
convenient utilitzar alguns dels aspectes que es treballen en altres unitats 
posteriors. La trigonometria és present en diversos temes de 1r de batxillerat, com 
ara, nombres complexos (forma polar), geometria analítica en el pla (mòdul de 
vectors, projeccions ortogonals, angles entre vectors, producte escalar, pendent 
d’una recta, angles entre rectes....), lloc geomètric, funcions trigonomètriques... 
Seria convenient aprofitar el treball de les funcions trigonomètriques per revisar la 
trigonometria, per exemple. 
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