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Resum 

Aquest treball es basa en observar quins criteris predominen a l’hora de 

classificar espontàniament figures geomètriques planes. L’estudi s’ha realitzat 

amb 12 alumnes de primer de primària d’una mateixa aula i escola de Girona. 

Cada alumne agrupa lliurement les figures que se’ls ensenya i s’anoten totes 

les explicacions que donen per haver dut a terme les classificacions 

corresponents. L’ anàlisi dels resultats obtinguts es valora mitjançant el model 

de raonament geomètric de Van Hiele per tal de determinar la correspondència 

amb el nivell que se’ls presumeix.  

 

Paraules Clau 

Raonament geomètric, figures geomètriques, classificacions, criteris, 

matemàtiques, classificacions espontànies.  

 

Abstract 

This work is based on observing what standards predominate when 

spontaneously classify geometric plane. The study was conducted with 12 

students in the first grade in the same classroom and school of Girona. Each 

student groups freely figures that are taught and recorded all the explanations 

they give for having carried out the classifications. The analysis of the results is 

assessed using the model of Van Hiele geometric reasoning to determine the 

correspondence with the level they presumed. 

 

Keywords 

Geometric reasoning, geometric figures, classifications, standards, 

mathematics, classifications spontaneous. 
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1. Introducció 

Aquest treball és la memòria del Treball de Final de Grau en Mestra d’Educació 

Primària que he realitzat a la Universitat de Vic. L’itinerari que he cursat ha 

sigut el de matemàtiques i és per aquest motiu que he escollit fer una 

investigació sobre l’àrea. Concretament en el bloc de geometria. Tal i com es 

llegeix en el títol, el meu estudi es centra en analitzar els criteris predominants 

en alumnes de 1r de primària en la classificació espontània de figures 

geomètriques planes.  

 

Vaig escollir aquest tema perquè em resultava molt interessant investigar com 

pensaven els nens i nenes de 6 -7 anys sobre les figures geomètriques planes. 

Volia veure quins eren els criteris que feien servir per classificar i si eren 

comuns entre ells i alhora, escoltar atentament les explicacions o arguments 

que donaven per fer un grup o altre. Amb això podria treure molta informació 

del seu pensament i raonament geomètric que de cares a la meva futura 

pràctica docent em serà molt útil i interessant. 

 

Per dur a terme aquesta investigació m’he centrat en una escola de Girona, la 

mateixa en què he fet les pràctiques III, i he escollit a l’atzar, dotze alumnes de 

primer de primària.  

 

El treball està estructurat en els apartats que es citen a continuació i s’adjunten 

uns annexos de la memòria en un altre llibret.  

Primer de tot, hi ha el detall dels objectius que m’he proposat a l’hora de fer la 

recerca. Es comença el treball amb un marc teòric sobre el tema a 

desenvolupar. En aquest apartat s’explica què en pensen diversos autors sobre 

l’ investigació que es duu a terme. Quines són les teories o pensaments que 

s’atribueixen a l’alumnat a l’hora de classificar figures geomètriques planes. 

M’he centrat en 4 models de referència i després s’argumenta quin és el model 

escollit per a fer el treball.  

 

Tot seguit, s’explica com he dut a terme la recollida de dades per a fer l’estudi. 

Hi ha l’apartat de metodologia, que conté com s’han recollit i es tracten les 
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dades a més d’una explicació detallada de l’ intervenció amb tots els passos 

que s’han proposat a l’alumnat i el material que s’ha fet servir per la recerca. 

 

Després es continua amb els resultats i anàlisi de l’ investigació. Aquí es fa el 

buidatge de les dades mitjançant unes graelles personalitzades per a cada 

activitat proposada. S’expliquen els resultats de cadascuna d’elles i se’n fa un 

anàlisis comparant-lo amb les teories dels autors estudiats.   

 

Finalment hi ha les conclusions del treball. En aquest apartat hi consta la 

reflexió final de tots els resultats extrets de l’ investigació. Es fa una 

comparativa entre la teoria dels autors i les dades que s’han recollit i analitzat. 

A més s’inclou un últim apartat on breument s’exposen les possibles limitacions 

d’aquest estudi.  

 

2. Objectius de la recerca  

 

En aquest treball, m’he proposat els tres objectius següents: 

 

1. Observar quins són els criteris més usuals dels infants de 6 – 7 anys per 

classificar figures geomètriques planes. 

2. A l’hora de classificar un grup concret de figures geomètriques, aquests 

infants són capaços de fer-ho amb més d’un criteri? 

3. Saber a quin nivell de raonament geomètric de Van Hiele es situa 

l’alumnat estudiat. 

 

Amb la recollida de dades i l’anàlisi d’aquestes he obtingut la resposta 

d’aquests objectius. A les conclusions del treball s’explica quins resultats s’han 

observat i deduït de l’ investigació.   
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3. Marc Teòric 

L’ensenyament de les matemàtiques ha sofert molts canvis en les últimes 

dècades i en particular, la manera d’ensenyar la geometria a les aules d’infantil 

i primària.  

Són molts els llibres i autors que parlen sobre geometria, però en el meu estudi 

em centro amb aquells que analitzen directament el pensament i raonament 

dels nens a l’hora de classificar i els que proposen activitats sobre el tema.  

Després de llegir i valorar diversos autors en destaco quatre: Segarra, Canals, 

Van Hiele i l’NCTM, els quals detallo a continuació. 

 

3.1 Model de Segarra 

Segons Lluís Segarra (2002), divulgador de matemàtiques i formador de 

docents, és summament important l’aprenentatge de la geometria per a 

desenvolupar una construcció correcta del pensament espaial que ens ajudarà 

a l’adquisició del pensament matemàtic. L’aprenentatge de la geometria ha de 

començar per la comprensió per part dels nens i nenes de l’espai que els 

envolta mitjançant l’observació dels aspectes geomètrics. A l’etapa inicial 

compresa entre els 2 i els 7 anys és important fer servir diversos mètodes per 

al reconeixement de figures geomètriques: 

- Reconeixement mitjançant la vista. 

- Reconeixement mitjançant els altres sentits. 

- Reproducció amb materials i representació gràfica.   

 

Segarra basa els inicis en l’aprenentatge de la geometria en aquests tres 

reconeixements de les figures geomètriques i proposa fer-ho a través 

d’activitats on l’alumne no veu físicament la figura o objecte i amb el tacte, olor 

o qualsevol altre sentit se l’ha d’imaginar i fer-se’n un esquema mental per a 

poder reproduir-la després amb dibuix, plastilina, fang...   

Aquest tipus d’exercicis no són com els que s’han plantejat en aquesta recerca 

per tant, no em basaré amb les investigacions de Segarra.  
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3.2 Model de Canals 

Maria Antònia Canals quan parla sobre el coneixement geomètric recalca que 

no és tracta de dominar la suficient informació sobre un o diversos temes 

clàssics de geometria.  

El coneixement geomètric, com qualsevol coneixement, no s’adquireix a partir 

de rebre una informació donada per una persona ni mitjançant paraules, encara 

que vagin acompanyades d’imatges, si al mateix temps no es posa en joc 

l’experiència i la ment de qui els rep.  

El coneixement geomètric no consisteix en reconèixer visualment unes 

determinades formes i saber-ne correctament el seu nom, tal i com a vegades 

pretenem els mestres. Consisteix en quelcom molt més profund i complexa, 

que implica i desenvolupa capacitats molt diverses de la persona, en especial 

la imaginació, la creativitat i el gust per la bellesa de les formes.  

(Canals, Maria Antònia, 1997: 33) 

 

Canals, basant-se en la seva pròpia experiència, les d’altres companys i les 

teories de Piaget desenvolupa que les capacitats del procés d’aprenentatge de 

la geometria es concreta segons les edats dels nens i nenes i la forma 

d’articular-ho en el procés de creixement.  

Estableix tres períodes: Etapa 0 – 2 anys; Etapa 2 – 8 anys; Etapa 8 – 12 anys.  

 

La primera etapa de 0 a 2 anys, anomenada per Piaget com període de l’espai 

senso-motor, és quan l’infant va adquirint el seu primer coneixement de la 

posició dels objectes envers ell. És considerada una etapa de “pre-geometria”.  

 

En l’etapa  de 2 a 8 anys, és quan el nen comença a observar les propietats 

geomètriques i les interioritza. Podem dir que en aquest període es considera 

que comença el coneixement geomètric. “Així doncs, podríem definir com 

objectiu general d’aquest període el de construir el propi esquema mental del 

l’espai, incorporant-hi progressivament totes les nocions i propietats 

descobertes amb el seu corresponent vocabulari”. (Canals, M.A, 1997: 36) 

 

A l’etapa de 8 a 12 anys, que juntament amb l’anterior és anomenada per 

Piaget com Període representatiu, és el moment òptim en el qual l’alumne 
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desenvolupa la capacitat d’esbrinar per ell mateix algunes propietats 

geomètriques noves. A finals d’aquesta etapa els nens i nenes comencen a 

descobrir i expressar lleis i obtenir conclusions geomètriques.  

 

Quan parlem de classificacions de figures geomètriques, segons Maria Antònia 

Canals (2009: 21) intervé la lògica, així doncs, “la classificació és una relació 

d’equivalència entre diversos elements que es fa seguint un criteri establert”. La 

capacitat mental de classificar és potser, la primera que apareix en l’ordre del 

temps en els nens i nenes.  

Dins els tipus de classificacions, l’autora en destaca quatre. 

 

1. Classificació en la forma de treball directa, on el mestre dóna el criteri 

segons el qual els alumnes han de comparar les figures geomètriques o 

objectes. A finals de l’Educació infantil els nens i nenes haurien de dominar 

perfectament l’habilitat de classificar en forma directa.  

 

2. Aprenentatge del vocabulari adient, en aquest cas el mestre dóna criteris, 

però sense dir el nom propi de cada grup. És a dir, si volem que classifiquin 

segons el color ho demanem en termes de comparació (el mateix color) i no 

amb el nom propi de cada grup (blau, vermell...) d’aquesta manera l’alumne és 

capaç de construir un significat i després posar nom al grup.  

 

3. La classificació en la forma de treball inversa, és aquella en què el docent 

dóna als alumnes figures geomètriques que tenen una classificació feta i ells 

descobreixen quin ha estat el criteri que s’ha fet servir.  

 

4. Descobrir un possible criteri de classificació. En aquest últim cas, 

ensenyen als nens i nenes un conjunt un xic nombrós de figures barrejades, 

cadascuna de les quals té propietats iguals o diferents a les altres, i se’ls 

demana que observin bé i decideixin quins grups de classificació faran servir.  

Per tant, l’alumne és capaç de descobrir un o diversos criteris per agrupar. 

 

El treball de recerca d’aquest TFG, es basa en aquest últim sistema, descobrir 

un possible criteri de classificació. És per això que les activitats que duc a 
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terme amb l’alumnat van encaminades a descobrir la capacitat dels alumnes 

per poder cercar possibles criteris de classificació. Observaré i analitzaré quin 

ha estat el criteri que han utilitzat per a classificar les figures de determinada 

manera. 

 

Maria Antonia Canals, destaca que de seguida que  els nens i nenes treballen 

amb figures fàcils de separar en dos grups, ja poden passar a altres conjunts 

que s’hagin de classificar en tres o més categories.  

Aquest sistema resulta interessant perquè els alumnes poden constatar que un 

mateix grup d’objectes o figures pot classificar-se de diverses maneres segons 

el criteri que es fa servir.  

Tant la forma inversa com aquesta darrera modalitat requereixen molta 

observació i pràctica. Probablement, aquesta capacitat es desenvolupa cap als 

5 o 6 anys i és un pas molt important en el progrés del pensament lògic dels 

nens i nenes, tal i com afirma l’autora. 

 

3.3 Model Van Hiele 

Els professors holandesos, Dina i Pierre Marie Van Hiele, l’any 1957 varen 

presentar les seves tesis doctorals a la universitat d’Utrech després de llargues 

investigacions sobre el raonament geomètric de les persones. D’aquestes en 

sorgeix el model en el qual donen nom, on expliquen que cada alumne té un 

nivell de maduresa geomètrica. Aquest model compara l’aprenentatge 

mitjançant el procés inductiu i proposa cinc nivells de coneixement en 

geometria, anomenats: 0 Visualització; 1 Anàlisis; 2 Deducció informal; 3 

Deducció formal; 4 Rigor.  

Els cinc nivells, més que explicar els coneixements que tenim sobre la 

geometria, ens descriuen com pensem i quines són les idees geomètriques 

sobre les que pensem. 

Segons els autors, l’alumne ha de seguir un procés d’aprenentatge a través de 

la jerarquia dels nivells i no es pot avançar de nivell fins que l’anterior està 

consolidat.  
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Models de raonament de Van Hiele: 

 

Nivell 0: Visualització 

Reconeixen les figures globalment però no saben descriure’n els atributs o 

components, per tant al reconèixer les figures com un tot es fixen en l’aparença 

física i no en les seves parts o propietats. Posen d’exemple objectes quotidians 

per a definir alguna propietat o el nom de la figura, “s’assembla a...”, “és com 

un...”, “té la forma de...”. 

En aquet nivell l’alumne és capaç d’aprendre vocabulari geomètric i reproduir 

una còpia de cada figura. L’aspecte dominant és l’aparença de les formes.  

El producte resultant en aquest nivell són les classificacions de figures que “són 

semblants”.  

 

Nivell 1: Anàlisis 

L’alumne comença a apreciar que un conjunt de figures van juntes perquè 

tenen una propietat en comú. Mitjançant l’experimentació i observació analitza 

de manera informal les propietats d’una figura. És capaç d’anomenar les 

propietats del quadrat, rectangle i paral·lelograms, però no veu que aquests 

pertanyen dins un grup determinat.  

El producte en el nivell 1són les propietats de les figures.  

 

Nivell 2: Deducció informal 

L’alumne és capaç de començar a pensar en les propietats geomètriques d’una 

figura i trobar-ne relacions. En aquest nivell poden entendre i construir 

definicions informals sobre les figures i les seves propietats. Tot i així, no 

aprecien l’estructura axiomàtica d’una definició formal. 

El resultat del pensament en el nivell 2 és la relació entre les propietats de 

figures geomètriques.  

 

Nivell 3: Deducció formal 

L’alumne és capaç de construir demostracions sense haver de memoritzar-les. 

Es pot desenvolupar una demostració seguint seqüències d’altres.  

L’alumne pot treballar amb definicions abstractes sobre propietats 

geomètriques i fer conclusions basades més en la lògica que en la intuïció.  
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El producte d’aquest nivell són les deduccions de sistemes axiomàtics de 

geometria.  

 

Nivell 4: Rigor 

Aquest nivell és molt elevat i poc probable en estudiants de secundària.   

L’alumne analitza el grau de rigor de diferents sistemes deductius i és capaç de 

comparar-los.  

El producte resultant en el nivell 4 és la comparació i contrast entre diferents 

sistemes axiomàtics de geometria. 

 

Segons els professors Van Hiele, el seu model està caracteritzat per algunes 

propietats: 

 Els seus nivells són seqüencials. 

 El progrés entre nivells no depèn de l’edat de l’alumne, tal i com 

considerava Piaget, sinó que és atribuïble als continguts i mètodes 

d’instrucció rebuts.  

 Les activitats d’exploració, la verbalització i la interacció amb els 

continguts del nivell treballat són el que fa avançar en el nivell de 

raonament de l’alumne.  

 Cada nivell té els seu propi llenguatge. Expressions que són correctes 

en un nivell, no tenen perquè ser-ho en d’altres.  

 El nivell de l’alumne ha d’anar lligat a l’ensenyament que  rep. Els 

materials, vocabulari i continguts han de correspondre al nivell.  

 

 

3.4 Model de l’NCTM 

Segons l’NCTM (2000), l’ensenyament de la geometria a les edats finals 

d’Educació Infantil i les inicials de Primària hauria de donar recursos i 

estratègies suficients a l’alumnat per poder desenvolupar els següents 4 nivells. 

 

 Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de 

dues i tres dimensions i desenvolupar raonaments matemàtics sobre 

relacions geomètriques. 
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 Localitzar i descriure relacions espacials mitjançant coordenades 

geomètriques i altres sistemes de representació. 

 Aplicar transformacions i usar la simetria per analitzar situacions 

matemàtiques.  

 Usar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització 

geomètrica per resoldre problemes.  

 

En el nivell d’analitzar les característiques i propietats de figures 

geomètriques de dues i tres dimensions i desenvolupar raonaments matemàtics 

sobre relacions geomètriques, es proposen dos tipus d’activitats basant-se en 

la formulació de preguntes obertes i tancades: 

 

1. Preguntes on cal identificar figures i /o  propietats. 

Aquestes preguntes són dirigides i tancades on l’alumne ha de saber 

reconèixer i donar nom a una figura, identificar un element d’una figura 

geomètrica donada i identificar propietats d’una determinada figura geomètrica.  

Com per exemple: Quants costats té aquesta figura? Com es diu aquesta 

figura?... 

 

2. Preguntes on cal relacionar, comparar, justificar, argumentar... 

Són preguntes obertes i per tant, l’alumne pot dir o deduir-ne diverses 

respostes. Es suggereix treballar mitjançant algunes de les activitats que es 

proposen a continuació: 

 

- Investigar i predir resultats d’ajuntar i separar figures de dues i tres dimensions. 

- Donada una característica, investigar de quina figura geomètrica es podria 

tractar tot argumentant les respostes donades. 

- Discussions sobre figures geomètriques. Descriure una figura, fixant-se amb 

les seves característiques. 

- Comparar figures geomètriques, centrant-se en les seves  semblances i/o 

diferències.  

- Classificar lliurement figures geomètriques (els criteris poden ser diversos).  

(Apunts de l’assignatura de Didàctica de la Matemàtica II) 
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Aquest últim tipus d’activitats, classificar lliurement figures geomètriques, són 

equivalents a les que proposa Maria Antònia Canals on l’alumnat ha de 

descobrir un possible criteri de classificació.  

Tant un com l’altre, són exemples de les activitats que es duen a terme durant 

la recerca d’aquest treball. 

 

3.5 Model adoptat en aquest treball 

L’ investigació que desenvolupa aquest TFG es centra en classificar lliurement 

diverses figures geomètriques 

 

Els alumnes necessiten veure molts exemples de figures que corresponguin a 

un mateix concepte geomètric, però també exemples que no corresponguin a 

aquest concepte. 

Per exemple, els mestres han d’aconseguir que els alumnes observin 

col·leccions de triangles en diferents posicions i amb diferents mesures 

d’angles. No sempre els mateixos avorrits triangles rectangles “de tota la vida”.  

Però també cal que vegin figures que semblin triangles però que no ho siguin. 

(Apunts de l’assignatura de Didàctica de la Matemàtica II) 

 

És per aquest motiu que quan he demanat als nens i nenes que facin 

lliurement, segons el seu criteri, grups amb les figures que els hi he donat, han 

pogut observar-ne de diferents mesures i característiques. 

 

Els Van Hiele recomanen que en el nivell 0 o Visualització és important que els 

nens i nenes vegin gran varietat de figures geomètriques diferents als 

estàndards que estem acostumats a veure en els llibres de text i amb diverses 

orientacions, per tal que l’alumnat s’acostumi a observar i extreure’n les 

propietats segons el que tenen representat davant seu. D’aquesta manera en el 

nivell d’anàlisis seran capaços d’identificar propietats comunes en diverses 

figures geomètriques.  

 

Donat que el meu estudi es desenvolupa amb alumnes que, en general, encara 

tenen uns coneixements geomètrics situats al nivell 0 de Van Hiele, em 

centraré en aquests autors per analitzar els pensaments intuïtius que tenen els 
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nens i nenes i observar si les seves respostes o raonaments s’adeqüen al nivell 

investigat. 

Per dur a terme aquesta recerca, tal i com he anomenat anteriorment, les 

activitats van dirigides a descobrir un o diversos criteris de classificació com 

proposa Maria Antònia Canals i l’anàlisi dels resultats obtinguts es farà segons 

el model Van Hiele. 

  

En el marc teòric sobre els quatre autors mencionats, n’hi ha tres; Van Hiele, 

Maria Antònia Canals i l’NCTM que són els referents per a molts altres autors, 

com Rafael Pérez o Rosa Maria Corberán, professors de la universitat de 

València, entre d’altres. Aquets darrers han dut a terme estudis o investigacions 

en relació a l’aprenentatge de la geometria de l’alumnat durant l’Educació 

Infantil i l’Educació Primària, i en molts casos, quan expliquen el model de 

raonament geomètric dels infants prenen com a referència el model Van Hiele.  

És per aquest motiu que després de llegir i valorar diversos autors, em refermo 

en analitzar els resultats obtinguts durant aquesta recerca a partir del model 

Van Hiele. 
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4. Metodologia 

 

L’ investigació que faig en aquest treball es fa sota el paradigma interpretatiu. 

Ho faig amb l’ intenció de poder veure la realitat i interpretar què significa allò 

que observo sense cap aspiració de modificar-ho. Posar l’accent en observar 

bé la realitat per comprendre-la. Tenint en compte que és un estudi 

contextualitzat i no sabem en quin grau és generalitzable en d’altres casos.  

 

4.1 Instrument 

 

L’instrument o tècnica de recollida de dades per aquesta recerca s’ha fet amb 

un diari de camp on s’ha anotat tot allò que s’anava observant durant el procés.  

L’ intervenció programada està distribuïda en sis apartats i cadascun dels 

resultats obtinguts s’anoten en el diari de camp. També queda constància de 

les explicacions que cada alumne fa sobre les qüestions que se’ls planteja. 

Mitjançant aquesta tècnica de recollida de dades es fa un buidatge de la 

informació obtinguda per poder-la analitzar. La informació queda recollida i 

classificada en taules i sota aquestes hi ha una explicació dels resultats 

obtinguts.  

 

4.2 Intervenció 

 

La recerca té com a objectiu saber quines són les classificacions espontànies 

que fan els alumnes amb diverses figures geomètriques planes. Un cop 

l’alumne ha fet les seves agrupacions s’analitzen els resultats obtinguts 

observant el model de raonament geomètric de Van Hiele.  

 

Per dur a terme l’estudi s’han fabricat diverses figures geomètriques amb 

cartolina de tres colors diferents. Cada figura s’ha codificat amb una lletra i un 

número, essent la lletra la que correspon al tipus de forma: T són els triangles, 

R les rodones, Q els quadrilàters i A altres figures no incloses en les anteriors. 
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El número assignat correspon a l’ordre de cadascuna d’elles per diferenciar-se 

entre si. (vegeu annexos: 2. Codificació figures geomètriques, p.3) 

En total s’ha fet fer a cada alumne sis classificacions diferents on a cadascuna 

d’elles i havia diferents figures. Dins de cada classificació també s’ha observat 

amb quants criteris diferents ha sabut agrupar les figures cada infant. Les 

activitats es realitzen individualment amb cada alumne: cada dia un nen o nena 

fa totes les activitats seguides. 

El procediment ha estat el mateix per a tothom i es basa en descobrir un o 

diversos criteris de classificació sense cap direcció activa per part meva. És a 

dir, cada alumne ha agrupat o classificat lliurement les figures sense seguir cap 

instrucció. Un cop mostren i expliquen el seu primer criteri de classificació, se’ls 

demana que intentin trobar-ne un altre de diferent. 

 

Cada classificació està dissenyada amb un finalitat concreta.  

En la primera, vull observar la seva resposta quan hi ha moltes figures 

geomètriques juntes, veure si els resulta més complicat fer agrupacions, i si el 

criteri predominant és el color i la forma en aquest casos.  

A la segona i tercera classificació vull  avaluar si la dificultat de fer agrupacions 

és menor amb menys figures que tenen més característiques comunes que en 

el primer cas.  

A la quarta activitat vull esbrinar si entre els criteris per classificar n’hi ha algun 

que tingui en compte el número de costats i quin vocabulari fan servir per 

definir els elements o propietats dels quadrilàters.  

La cinquena classificació té com a objectiu observar quins criteris adopten els 

infants quan hi ha figures molt diverses i que algunes d’elles no tenen tots els 

seus costats rectes (figures no poligonals).  

L’última activitat té com a finalitat esbrinar si l’alumnat té les figures 

estereotipades. Observar si són capaços de reconèixer triangles diferents a 

l’equilàter o de dimensions poc usades habitualment en els llibres.   

 

L’estudi s’ha fet amb alumnes de primer curs d’educació primària que 

prèviament no han treballat cap tema de geometria. En total han estat 12 

alumnes, 5 nens i 7 nenes, de la mateixa aula. L’alumnat queda codificat amb 

nombres de l’1 al 12. (vegeu annexos: 1.Codificació alumnes, p.2) 
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Primera classificació 

El primer conjunt de figures que es mostra als alumnes són les següents 

figures geomètriques regulars en tres colors (blau, vermell i groc): T1, T2 , T5, 

R1, R3, R4, Q3, Q5, Q15 i Q17. (Vegeu annexos: 2.Codificació figures 

geomètriques, p.2) 
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1. Els demano que les classifiquin de la manera que vulguin, que facin grups 

amb el criteri que escullin espontàniament.   

Les fotografies que es mostren a continuació ensenyen els exemples d’una 

alumna en concret. Totes les altre imatges corresponents als altres alumnes, es 

poden consultar a l’annex.(vegeu annexos: 3.1 Imatges classificacions alumnes, p.8) 

 

 

exemple alumna 6, primera classificació, opció 1 
(vegeu annexos: Imatges classificacions alumnes, p.8) 

 

2. Un cop feta la primera classificació els demano que intentin trobar-ne una 

altra amb les mateixes figures. I així successivament fins que l’alumne ja no és 

capaç de proposar cap més classificació. 

 

 

exemple alumna 6, primera classificació, opció 2 
(vegeu annexos: 3.1Imatges classificacions alumnes, p.9 i 10) 
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 Segona classificació 

El segon conjunt de figures són els següents cercles en tres colors: R1, R2, R3, 

R4, R5 i R6. (Vegeu annexos: 2.2 Codificació figures geomètriques, p.4) 
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1. Els hi dono les rodones de tots tres colors i els demano que les agrupin com 

vulguin. (vegeu annexos: 3.2 Imatges classificacions alumnes, p.11) 

 

 

exemple alumna 6, segona classificació, opció 1 
(vegeu annexos: 3.2 Imatges classificacions alumnes, p.11) 

 

 

2. Un cop feta la primera classificació els demano que intentin trobar-ne una 

altra amb les mateixes figures. I així successivament fins que l’alumne ja no és 

capaç de cercar cap més classificació. 

 

 

         exemples alumna 6, segona classificació, opcions 2 i 3 
(vegeu annexos: 3.2 Imatges classificacions alumnes, p.12 i 13) 
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Tercera classificació 

Per aquesta activitat els presento els triangles: T3, T4, T6, T11 i T14, en tres 

colors diferents. (Vegeu annexos: 2.1 Codificació figures geomètriques, p.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Els hi dono els 5 triangles de cada color i els demano que els agrupin com 

vulguin. 

 

exemple alumna 6, tercera classificació, opció 1  
(vegeu annexos: 3.3 Imatges classificacions alumnes, p.14) 

 

2. Un cop feta la primera classificació els demano que intentin trobar-ne una 

altra amb les mateixes figures. I així successivament fins que l’alumne ja no és 

capaç de cercar cap més classificació. 

T3 T4 

T6 

T11 T14 
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exemple alumna 6, tercera classificació, opció 2  
(vegeu annexos: 3.3 Imatges classificacions alumnes, p.15) 

 

 

Quarta classificació 

En aquesta activitat els ofereixo les figures: Q1, Q9, Q18, Q19, Q20 i Q23, en 

tres colors.(Vegeu annexos: 2.3 Codificació figures geomètriques, p.5 i 6) 
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1. Els hi dono 6 quadrilàters de cada color i els demano que els agrupin com 

vulguin. 

 

exemple alumna 6, quarta classificació, opció 1  
(vegeu annexos: 3.4 Imatges classificacions alumnes, p.16) 

 

2. Un cop feta la primera classificació els demano que intentin trobar-ne una 

altra amb les mateixes figures. I així successivament fins que l’alumne ja no és 

capaç de cercar cap més classificació. 

 

 

  

exemple alumna 6, quarta classificació, opció 2  
(vegeu annexos: 3.4 Imatges classificacions alumnes, p.17) 
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Cinquena classificació 

Per aquesta activitat els dono les figures R2, R6, Q2, Q16, T7 i T13 de color 

blau i els demano que les agrupin com vulguin. (Vegeu annexos : 2. Codificació 

figures geomètriques, p.3-7) 
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    Exemple alumna 6, cinquena classificació primeres figures 
(vegeu annexos: 3.5 Imatges classificacions alumnes, p.18) 

 

Un cop fets els grups els vaig donant altres figures i anoto si les afegeixen als 

grups fets primer o van variant les agrupacions segons les figures que es van 

introduint.  

Els hi vaig afegint, en aquest ordre, les següents figures: T12,  Q12, Q13, 

Q14, A1, A3, A6, A7 i A9. (Vegeu annexos : 2. Codificació figures geomètriques, 

p.3-7) 

Cada vegada que posen una figura en un grup els pregunto per què ho han fet 

d’aquesta manera.  
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A la següent fotografia veiem la classificació que va fer l’alumna 6, agrupant-les 

per semblança de forma. La resta d’agrupacions fetes pels altres alumnes 

queden recollides en els annexos. (vegeu annexos: 3.5 Imatges classificacions 

alumnes, p.18) 

 

 

      Exemple alumna 6, cinquena classificació, segones figures 
        (vegeu annexos: 3.5 Imatges classificacions alumnes, p.18) 
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Sisena classificació 

Ara els hi ensenyo diferents quadrilàters i triangles que normalment no són els 

més representats en els llibres i els demano si són o no, un rectangle i un 

triangle.  

Les figures que he emprat són T8, T9, T12 i Q6 totes de color vermell, perquè 

es fixin únicament en la forma. (Vegeu annexos:  2. Codificació figures 

geomètriques, p. 3 i 5) 
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5. Resultats i anàlisi 

 

A continuació es presenten els resultats de les sis classificacions dutes a 

terme. Cada classificació té la seva corresponent graella amb el buidatge de les 

dades sobre els criteris emprats per les i els alumnes. Cada taula està 

personalitzada amb els criteris que s’han obtingut durant la recerca amb els 12 

alumnes, en cadascuna de les classificacions. 

En primer lloc es presenta la graella anomenada opció 1, la qual ens indica 

quines han sigut les primeres classificacions espontànies fetes amb 

cadascunes de les figures geomètriques que se’ls ha donat. A la graella d’opció 

2, hi figura el segon criteri que han fet servir quan han tornat a fer grups amb 

les mateixes figures. Finalment, en alguns casos hi ha l’opció 3 o posteriors 

quan algun alumne ha sigut capaç de trobar una tercera o quarta manera 

d’agrupar diferent a les anteriors.  

Les sis classificacions proposades a l’alumnat durant l’ intervenció queden 

recollides de la manera descrita. 

Cada graella va acompanyada d’una explicació i interpretació dels resultats.  

Les dades obtingudes per completar les graelles es poden consultar en els 

annexos (Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p. 19 - 43) de la mateixa manera que 

totes les  opcions fetes per cada alumne també queden recollides a través 

d’imatges. (Vegeu annexos: 3. Imatges classificacions alumnes, p.8 -18) 

 

Cal dir que a l’inici de la recerca ha calgut aclarir el terme “classificacions” 

perquè cap dels alumnes coneixia el significat d’aquesta paraula. Quan vaig 

plantejar al primer nen que fes classificacions, vaig veure de seguida que no 

entenia què volia dir i per això vaig optar per parlar amb els nens i les nenes de 

“fer grups”. A part també els posava un exemple de fer grups amb objectes o 

persones, que per ells era fàcil d’imaginar.  

Tal i com mostren els següents resultats s’observa que, tot i saber què vol dir 

fer grups perquè tots en alguna de les opcions així ho ha fet, alguns alumnes 

no han agafat un criteri únic. Aquests alumnes han adoptant criteris diferents 

(forma, color, mida, diferència...) per al conjunt de figures, així l’alumne explica, 
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per exemple, que ha fet X grups amb el criteri color, Y grups amb el criteri 

forma i un altre amb un tercer criteri. 

 

 

5.1 Primera classificació 

 

 

Opció 1 (espontani) 

Alumne/a Color Forma Mida Semblança 

de forma 

Semblança 

de mida 

Diferència Altres 

1 - 1 - - - - - 

2 - - - - - 1 - 

3 - 1 - 1 - - - 

4 1 - - - - - - 

5 1 - - - - - - 

6 1 - - 1 - - - 

7 1 - - - - - - 

8 - - - 1 - - - 

9 1 - - - - - - 

10 1 1 - - - - - 

11 - 1 - 1 - - - 

12 1 - - - - - - 

Total 7 4 - 4 - 1 - 

        (Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43 i annexos 3.1 Primera classificació, p.8) 

 

El criteri dominant a la classificació 1, en primera opció, és el color, ja que 7 

dels 12 alumnes han optat per aquest criteri per fer els primers grups. En segon 

lloc han escollit els criteris referents a la forma o semblança de forma.  

 

L’alumna 2 ha classificat per diferència, és a dir ha agrupat les figures tenint en 

compte que totes les que pertanyen en un mateix grup són diferents entre elles. 

Ha basat la seva classificació en buscar criteris de coincidència o no i ha optat 

per ajuntar els que no coincideixen. Aquest tipus de classificació es té en 
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compte, segons he pogut observar en els models teòrics dels autors analitzats, 

quan l’alumne es centra en l’aparença de les figures i discrimina en què 

s’assemblen i en què es diferencien les figures.  Els professors Van Hiele ho 

atribueixen al nivell 0: Visualització.  

 

En algun cas he observat que l’alumne no fa servir un criteri únic pel conjunt de 

totes les figures que se li presenten. Per exemple, l’alumna 10 ha fet 3 grups 

fixant-se en el color i 3 grups més fixant-se en la forma. Quan li he preguntat 

per què ha fet aquests grups, la seva contesta ha sigut: 

Un grup de rodones, aquests perquè són triangles, aquests perquè són rectes 

(rectangles), aquestes totes són blaves, aquestes són vermelles i aquestes 

perquè són grogues. 

 

 

Opció 2 (demanda d’un altre criteri) 

Alumne/a Color Forma Mida Semblança 

de forma 

Semblança 

de mida 

Diferència Altres 

1 - - - - - - - 

2 - - - - - - - 

3 - - - - - - 1 

4 - 1 - - - - - 

5 - - - - 1 - - 

6 - 1 1 - - - - 

7 - - - 1 - - - 

8 - - - - - - 1 

9 - 1 1 - - - - 

10 1 1 - - - - - 

11 1 - - - - - - 

12 1 1 - 1 - - - 

Total 3 5 2 2 1 - 2 

(Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43 i annexos 3.1 Primera classificació, p.9) 
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El segon criteri dominant a l’opció 2 ha sigut la forma, seguit del color i la mida. 

Hi ha hagut 2 alumnes que no han trobat cap més opció que la 1 i no n’han fet 

més.   

 

L’alumna 3 ha canviat alguna figura de grup però sense cap criteri i les ha 

posat en un altre, sense que hi hagi cap correspondència entre totes les peces 

del mateix grup.  

 

L’alumna 8 ha posat un figura i ha mesurat la longitud d’un dels seus costats a 

través de dues figures diferents juntes sumant un dels seus costats. I ha obviat 

la resta de figures. És un dels casos singulars que han anat sorgint durant les 

intervencions.   

 

Igual que a l’opció 1 hi ha algun alumne que ha adoptat més d’un criteri en la 

classificació d’un conjunt d’elements. 

  

Opció 3 (demanda d’un altre criteri) 

Alumne/a Color Forma Mida Semblança 

de forma 

Semblança 

de mida 

Diferència Altres 

1 - - - - - - - 

2 - - - - - - - 

3 - - - - - - - 

4 - - - - - - - 

5 - - - 1 - - - 

6 - - - - - - 1 

7 - 1 1 - - - - 

8 - - - - - - - 

9 - - - - - - - 

10 - - - - - - - 

11 - - - - - - - 

12 - - - 1 - - - 

Total - 1 1 2 - - 1 

        (Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43 i annexos 3.1 Primera classificació, p.10) 
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En aquest cas, només 4 alumnes han trobat una tercera opció per classificar 

diferent a les anteriors.  

Els alumnes 5 i 12 han fet grups per semblança de forma i l’alumna 7 ha 

agrupat amb els criteris de mida i forma.  

 

L’alumna 6 ha classificat sota altres criteris perquè ha fet dibuixos amb les 

figures.  

 

Finalment, l’alumne 12 ha aconseguit fer una darrera classificació i en aquest 

cas ha separat totes les figures geomètriques per diferència. Ha argumentat: 

“Ho he fet separat perquè són totes diferents”. 

 

Un cop feta la primera classificació i analitzant les dades obtingudes i les 

respostes dels nens i  les nenes, s’observa que es situen en el nivell 0 o de 

visualització de Van Hiele. El motiu és que els criteris que han sortit  es centren 

en la seva majoria en l’aparença que és una característica dominant en aquest 

nivell. 
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5.2 Segona classificació 

 

Opció 1 (espontani) 

Alumne/a Color Mida Semblança 

de mida 

Diferència Altres 

1 - - - - 1 

2 - - - - 1 

3 - - 1 - - 

4 - 1 - - - 

5 - - 1 - - 

6 - - - - 1 

7 1 - - - - 

8 - 1 - - - 

9 - - - - 1 

10 - 1 - - - 

11 1 - - - - 

12 - - - - 1 

Total 2 3 2 - 5 

(Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43 i annexos 3.2 Segona classificació, p.11) 

 

La segona classificació corresponent a figures planes rodones de quatre mides 

i tres colors diferents ha tingut uns resultats força diferents.  

Predomina l’opció d’altres criteris però dins aquests, cada alumne ho ha fet 

diferent. Tres alumnes han classificat per mida, dos per semblança de mida i 2 

per color.  

 

L’alumne 1 no ha fet cap criteri de classificació en la primera opció, ha dit:  “ho 

he posat tal i com m’agrada”. 

L’alumna 2 no ha fet cap agrupament  sinó que ha fet una sèrie seguint els 

colors però no la mida, ja que hi ha tres mides diferents de rodones i ella les ha 

barrejat. (vegeu annexos: 3.2 Segona classificació, p.11) 
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Opció 2 (demanda d’un altre criteri) 

Alumne/a Color Mida Semblança 

de mida 

Diferència Altres 

1 1 - - - - 

2 - - - - - 

3 - 1 - - - 

4 1 1 - - - 

5 - 1 1 - - 

6 - 1 - - - 

7 - 1 - - - 

8 - - - - 1 

9 1 - - - - 

10 1 - - - - 

11 - 1 1 - - 

12 - 1 1 - - 

Total 4 7 3 - 1 

(Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43 i annexos 3.2 Segona classificació, p.12) 

 

Hi ha una alumna que no ha trobat cap més opció que la primera i no n’ha fet 

cap a la segona. Set nens i nenes han optat per classificar per la mida de les 

figures tot i que no hagin sortit els quatre grups de mida en tots els casos. 

 

Els alumnes 5, 11 i 12 diuen que han classificat per mida, però tots han fet tres 

grups en comptes del quatre que hi hauria d’haver. Quan se’ls pregunta si totes 

les rodones del grup on hi ha 2 mides són iguals, responen: “són molts 

semblants o quasi igual”, per tant també han fet servir el criteri de semblança 

de mida.  

 

L’alumna 7 ha classificat per mida i l’explicació que dóna quan se li pregunta el 

per què d’aquesta classificació, respon:  

- Els  he ajuntat amb totes les boles petites, amb totes les mitjanes, les que són 

mitjanes més grans i les que són més grans de totes. I totes de diferent color. 

- Què vols dir “les boles”? 

- Les rodones!!! 
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Segons els professors Van Hiele, parlar de figures que s’assemblen i fer servir 

vocabulari quotidià per referir-nos a una característica de les figures 

geomètriques és molt habitual en el nivell 0 o de visualització del raonament 

geomètric.  

 

 

Opció 3 (demanda d’un altre criteri) 

Alumne/a Color Mida Semblança 

de mida 

Diferència Altres 

1 - - - - 1 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - 1 - 

5 - - - - - 

6 - - - 1 - 

7 1 1 - - 1 

8 - - - - - 

9 - - - - - 

10 - - - - - 

11 - - - - - 

12 - - - - - 

Total 1 1 - 2 2 

(Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43 i annexos 3.2 Segona classificació, p.13) 

 

Hi ha quatre alumnes que han sigut capaços de trobar una tercera opció per 

classificar.  

 

L’alumne 1 ha fet com a la primera opció fent dibuixos però en aquest cas, 

seguint una sèrie amb el colors però no amb la mida, hi ha dit “com un cuc, 

però que no és un cuc. És vermell, groc, blau.” 

 

Les alumnes 4 i 6 han utilitzat el criteri de diferència. La primera ha fet dos 

grups on la diferència són els colors de les rodones que el formen. En un grup 
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ha posat el color groc i vermell i en l’altre groc i blau. La segona ha fet grups on 

la diferència és la mida de cada figura. Ha posat les quatre mides possibles a 

cada grup sense diferenciar el color. 

 

L’alumna 7 també ha fet grups aïllats entre si, 6 grups tenen el criteri comú del 

color i la mida i 2 grups tenen la diferència del color.  

 

 

Opció 4 

 

L’alumna 4 ha estat l’única capaç de proposar un quart criteri de classificació. 

Ha mantingut el criteri de diferència i en aquest cas a fet 6 grups fixant-se en el 

color, però no en la mida. Ha posat una rodona vermella, una de blava i una de 

groga a cada grup. (Vegeu annexos: 3.2 Segona classificació, p.13) 
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5.3 Tercera classificació 

 

Opció 1 (espontani) 

Alumne/a Color Forma Mida Semblança 

de forma 

Semblança 

de mida 

Diferència Altres 

1 1 - - - - - - 

2 - 1 1 - - - - 

3 - 1 1 - - - - 

4 - - - - - 1 - 

5 - 1 1 - - - - 

6 1 - - - - - - 

7 - 1 1 - - - - 

8 - - - - 1 - - 

9 - 1 1 - - - - 

10 - - - - 1 - - 

11 1 - - - - - - 

12 1 - - - - - - 

Total 4 5 5 - 2 1 - 

(Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43 i annexos 3.3 Tercera classificació, p.14) 

 

En aquesta classificació el criteri més usual ha sigut per forma i mida alhora i 

ho han fet 5 alumnes. El segon criteri ha estat per color seguit de semblança de 

mida fet per 2 alumnes i 1 alumne ha escollit per diferència.  

 

L’alumna 2 ha fet 5 grups amb els criteris conjunts de forma i mida. Mentre 

estava fent els grups ha comentat “són uns quadrats molt estranys”. No té clar 

quin tipus de figures està classificant.  

 

L’alumna 3 només ha trobat una manera de classificar els triangles. En aquest 

cas ha agrupat per forma i mida diu que a cada grup “totes són iguales però de 

diferent color”.  
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L’alumna 4 ha optat per agrupar per diferència dient “faré grups tots diferents, 

no n’hi haurà cap d’igual”. El criteri de diferència era per mida i forma, el color 

l’ha obviat.  

 

L’alumne 5 els va agafant un a un i comprova quins són igual i els posa junts. 

Ho classifica per forma i amb la mateixa mida. Quan li demano el per què dels 

grups contesta “ho he fet per triangles iguals, uns petits, els altres semblants a 

un triangle tallat i en triangles normals”. Com en el cas de l’alumna 2, tampoc té 

clar quins són triangles i quin no, ja que per ell un triangle normal és l’equilàter.  

 

L’alumna 8 ha classificat per semblança de forma, la seva explicació ha sigut:   

“els grans amb els mitjans i els petits amb els altres mitjans”.  Ha agafat com a 

referència tres mides i les ha anat agrupant segons com s’assemblaven a les 

tres primeres mostres que ha posat. Quan anava agafant figures mirava a quin 

grup era més similar però quan n’hi havia una que podia anar a dos dels grups 

ho feia per aproximació sobreposant la figura, però no tenia en compte que 

cada vegada, la que havia posat anteriorment, era diferent a la primera que 

havia agafat com a referència.  

 

L’alumna 10 ha escollit la semblança per mida i ha fet dos grups dient “aquest 

grup totes són molt grans i aquestes són molt petites”. 

 

Hi ha tres alumnes que per comprovar si els triangles tenen la mateixa mida i 

forma, els sobreposen. També ha sortit la dificultat d’identificar els triangles que 

són diferents a l’equilàter o isòsceles amb la base horitzontal.  
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Opció 2 (demanda d’un altre criteri) 

Alumne/a Color Forma Mida Semblança 

de forma 

Semblança  

de mida 

Diferència Altres  

1 - - - - - - 1 

2 - - - - - - 1 

3 - - - - - - - 

4 1 - - - - - - 

5 1 - - - - - - 

6 - - - - - - - 

7 1 - - - - - - 

8 - - - - - - 1 

9 1 - - - - - - 

10 - - - - - - 1 

11 - - - - - - 1 

12 1 - - - 1 - - 

Total 5 - - - 1 - 5 

(Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43 i annexos 3.3 Tercera classificació, p.15) 

 

Hi ha 2 alumnes que no han trobat una segona opció per agrupar els triangles. 

Dels 10 restants, 5 ho han fet per color i 5 més amb el grup d’altres. L’alumne 

12 ho ha fet per color i semblança de mida alhora. 

 

L’Alumne 1 continua fent servir el criteri de construir dibuixos amb les figures i 

fa tants grups com dibuixos crea. Quan li pregunto el motiu d’aquestes 

classificacions contesta que ha fet aquets tres grups “perquè he fet 3 obres 

d’art”. Mentre anava fent els grups, l’alumne feia que els triangles coincidissin 

tocant-se amb algun dels seus costats. Li demano si sap fer algun altre grup on 

hi hagi figures que tinguin alguna cosa més en comú i contesta que no.  

 

El mateix passa amb l’alumna 2 que fa una línia amb totes les figures perquè 

diu que vol fer un grup “posant diferents formes juntes”. De la conversa en 

desprenc que en aquest cas no fa un sol grup perquè tots siguin triangles i 

pertanyen a un sol grup si no que ho fa perquè vol posar figues juntes.  
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L’alumne 7 ha estat molta estona mirant i fent grups però al cap d’una estona 

ha dit “Ah! ho faré per colors”. 

 

L’alumna 8 l’he anotat en el criteri d’altres perquè ha donat l’explicació de com 

ho havia fet, dient: “els que tenen només 1 punta van junts i aquets que tenen 3 

puntes junts”. Ha classificat segons veia el triangle més allargat per un dels 

seus vèrtex. Quan li he qüestionat alguna de les figures dient si la podria haver 

posat a l’altre grup, m’ha contestat que no ho sabia.  

 

L’alumna 10 ha agrupat segons el que per ella són triangles i els que no.  

- Aquestes totes són triangles. 

- Les altres no són triangles? 

- No, les altres totes són rectes, com un triangle però prim. 

És evident que com en d’altres nens i nenes no té assimilat que un triangle és 

un polígon de tres costats. Per ella només és triangle el que és equilàter o 

s’assembla molt aquest.  

 

L’alumne 11 a l’inici semblava que buscava agrupar per forma i mida, però per 

comprovar-ho ho ha fet mirant la longitud d’un dels costats, si coincideixen ho 

agrupa junt però no té en compte els altres dos costats. Per tant, ha agrupat 

figures semblants no iguals. La seva explicació és: 

- Cinc grups. Triangles iguals de tres colors, aquests són els grans, aquests al 

mig, aquests al mig, aquests també al mig i aquest és el petit. 

- Per què has ajuntat aquests i no uns altres? 

- Perquè són igual de mida. 

 

L’alumne 12 ha fet 6 grups agafant com a criteri el color i separant-los en petits 

i grans. La mida ha sigut per semblança. Ha fet 3 grups de grans de cada color 

i 3 grups de petits de cada color. 

  

Igual que en les altres classificacions també ha sortit vocabulari no geomètric 

per anomenar alguna característica de les figures. 
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Opció 3 

L’alumne 12 és l’únic que ha fet la tercera opció agrupant per semblança de 

mida amb tres grups, els petits, els mitjans i els grans. 

 

 

 

5.4 Quarta classificació 

 

 

Opció 1 (espontani) 

Alumne/a Color Forma i 

Mida 

Semblança 

de forma 

Semblança 

de mida 

Diferència Altres 

1 1 - - - - - 

2 - 1 - - - - 

3 - 1 - - - - 

4 - 1 - - - - 

5 - - - 1 - - 

6 1 - - - - 1 

7 - 1 - - - - 

8 - - - - - 1 

9 - 1 - - - - 

10 - - 1 - - - 

11 - 1 - - - - 

12 - 1 - - - - 

Total 2 7 1 1 - 2 

          (Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43 i annexos 3.4 Quarta classificació, p.16) 

 

Per classificar els quadrilàters, el criteri predominant ha sigut per forma i mida 

en 7 alumnes, per color ho han fet 2 alumnes i semblança de forma i 

semblança de mida amb 1 alumna cadascun. 

 

L’alumne 1 classifica per colors però abans ha estat molta estona mirant-los i 

deia que podia fer el dibuix d’un vaixell amb peixos. 
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L’alumna 2 quan veu els quadrilàters de la classificació se’ls queda mirant força 

estona i comenta “no sé que són, ni com es diuen”. Els agrupa per forma. 

 

L’alumne 5 fa servir la semblança de mida i la seva explicació és que ho ha 

separat per “allargats i els quadrats”. Ha agrupat en 2 grups, el primer amb els 

rectangles i figures que per ell tenen un aspecte allargat semblant al rectangle i 

en el segon ha posat el quadrat de mostra i totes les figures que per mida se li 

acostaven. Només ha trobat aquesta manera de classificar i no ha fet l’opció 2. 

 

L’alumna 6 ha classificat per color però dins d’aquest n’ha fet dos grups per a 

cada. L’explicació ha sigut: “els llargs a baix, la barca i el que té forma de 

diamant i tots del mateix color”. Com ja s’ha anat veient, associen objectes a 

les formes de les figures. 

 

L’alumna 8 ha fet tres grups i la seva resposta al per què dels grups és:  

- Aquests dos grups perquè tenen 4 puntes i aquests són llargs (quan diu puntes 

assenyala els vèrtexs de les figures). 

- Oh, però aquests tenen les mateixes puntes? No poden anar junts? 

- Sí, i aquests també. Tots junts perquè tenen 4 puntes. 

Tot i haver observat que podria formar un sol grup perquè tots tenen 4 vèrtexs 

(puntes) ho ha deixat igual. El vocabulari que fa servir per anomenar les parts 

de la figura no és geomètric. 

 

L’alumne 12 ha agrupat per forma i mida però a l’explicació anomena a les 

figures Q13, Q18, Q19, i Q20 quadrats i rectangulars a les Q9 i Q23.  
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Opció 2 (demanda d’un altre criteri) 

Alumne/a Color Forma i 

Mida 

Semblança 

de forma 

Semblança 

de mida 

Diferència Altres 

1 - - - - - - 

2 1 - - - - - 

3 - - - - - 1 

4 1 - - - - - 

5 - - - - - - 

6 - 1 - - - - 

7 1 - - - - - 

8 - - 1 - - - 

9 1 - - - - - 

10 - - - - - - 

11 1 - - - - - 

12 1 - - - - - 

Total 6 1 1 - - 1 

         (Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43 i annexos 3.4 Quarta classificació, p.17) 

 

Com a segona opció el color ha sigut el més usual. Sis dels alumnes que en 

primer lloc han classificat per forma i mida, ara ho han fet per color. Essent 

aquests dos criteris els més comuns entre tots els alumnes.  

Hi ha hagut 3 alumnes que no han fet opció 2.  

 

L’alumna 3 en la primera opció ha classificat per forma i en aquesta vol fer-ho 

per semblança de forma. Un cop fets els grups, no es veu criteri aparent en 

alguns d’ells. Quan se li demana el per què, contesta “perquè si assemblen una 

mica. Hi ha 10 grups perquè en volia fer 10. Cada grup és diferent”. 

 

L’alumna 8 ho ha fet per semblança de forma, tot i que hi ha figures iguals que 

estan en diferents grups. Segons ella “són de la mateixa forma” i el grup on són 

més diferents ho argumenta igual que a l’opció 1 dient que tenen quatre puntes. 

 

En el cas dels 6 alumnes que han optat per classificar per color, en 5 d’ells 

quan se’ls ha preguntat per una segona manera de classificar han dit molt ràpid 
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per colors. El fet que ja hagin realitzat diverses classificacions els donava 

agilitat en pensar directament amb el color com un criteri. La majoria ho 

relaciona amb les classificacions anteriors i diu que ho fa per colors com abans.  

 

No hi ha hagut cap alumne que hagi trobat un tercer criteri per classificar els 

quadrilàters. 

 

Tal i com ha anat passant en les tres primeres classificacions i en aquesta 

quarta, es continua raonant geomètricament com en el nivell 0 de Van Hiele. 

 

 

 

5.5 Cinquena classificació 

 

 

Opció 1 (espontani) 

Alumne/a Color Forma Mida Semblança 

de forma 

Semblança 

de mida 

Diferència Altres 

1 - - - - - - 1 

2 - - - - 1 - - 

3 - - - 1 - - - 

4 - - - 1 - - - 

5 - - - - - - 1 

6 - - - 1 - - - 

7 - - - 1 - - - 

8 - - - 1 - - - 

9 - - - 1 - 1 - 

10 - - - 1 - - - 

11 - - - - - 1 - 

12 - - - 1 - - - 

Total - - - 8 1 2 2 

(Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43  i annexos 3.5 Cinquena classificació, p.18) 
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En aquesta darrera classificació només hi ha els resultats d’aquesta graella 

perquè se’ls demana fer grups amb totes les peces que tenen i les que es van 

introduint, només una vegada. Durant el procés poden anar canviant 

contínuament de grup, ja que segons la figura que els surti ho poden classificar 

de diverses maneres.   

Vuit dels dotze alumnes han agrupat per semblança de forma.  

 

L’alumne 1 no fa servir cap criteri perquè diu que no sap com fer-ho i decideix 

fer 2 grups. El primer amb totes les figures que li he donat a l’inici i el segon 

amb totes les figures que li ensenyo després una a una.  El seu raonament és: 

“les que tenia i les noves i guanyen les noves perquè n’hi ha més”.  

 

L’alumna 2 opta per agrupar per semblança de mida i fa tres grups que els 

anomena petit, mitjà i gran. 

 

L’alumna 3 classifica per semblança de forma. Quan li he donat les 6 primeres 

figures juntes ha fet tres grups separant les rodones, els triangles i els 

quadrilàters. A mesura que vaig introduint les figures les va posant al grup que 

s’assemblen més segons la seva forma, però en alguns casos només té en 

compte una propietat de la figura per classificar-la, ja que segons la resta de 

propietats podria posar-les en diferents grups.  Les seves explicacions són: 

 Aquesta (A1) té una rodona i per això la poso amb les rodones. 

 També té corba aquesta (A3) i la poso a les rodones. 

 (A6) Va en els quadrats perquè té rectes com els quadrats. 

 Aquesta (A9) és quasi una rodona. 

 Perquè té tres punxes el triangle i aquesta (A7) dos. Va als triangles. 

Quan ha acabat diu que ho vol canviar i afegeix un quart grup dient “faig 4 

grups perquè les de punxes van juntes i les altres s’assemblen entre elles”. 

 

L’alumna 4 també opta per acabar fent 2 grups per semblança de forma, un 

que tenen línies rectes i l’altre que tenen corbes, segons les seves 

explicacions. No obstant, a l’inici havia fet tres grups i amb les altres figures ha 

anat modificant i unificant grups. Anava argumentant: 
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(T12) En els triangles però no és quasi un triangle, perquè s’ha gastat una 

mica. 

(Q12) Ara canvio i farem un grup de formes estranyes amb aquestes (T12, 

Q12, T13). 

Quan li dono la figura Q13 torna a canviar de grups i ho agrupa per semblança 

de forma. 

(A1) Amb les rodones perquè sembla que l’hagin tret d’aquí (assenyala la figura 

A1 que en una de les seves parts sembla que encaixi amb una rodona). 

(A3) Ara podem fer les poligonals en un grup i les que no ho són les posarem 

en un altre. 

Quan diu poligonals li pregunto què vol dir. Contesta que són les que tenen 

rectes.   

 (A6) No poligonals, perquè és com una rodona però no ho és. 

 (A7) A les corbes perquè té més corba que recta. 

 (A9) Com una rodona amb un pal petit, el poso a les rodones. 

Observo que quan una figura entra en conflicte perquè te dues característiques 

diferents que les podrien situar en els dos grups, opta per fixar-se en la que a 

simple vista domina més i és més visible.  

 

L’alumne 5 agrupa fent dibuixos d’objectes amb les figures. Les que no li van 

bé per fer el dibuix les aparta en un grup. Al final diu que ha fet “un robot o una 

persona, això no ho sé, una lupa, un nen que s’abriga amb una manta, un gelat 

i aquest no ho sé”. 

 

L’alumna 7 classifica també per semblança de forma. Comença amb tres grups 

diferenciats, els triangles, els quadrilàters i les rodones i va incorporant les 

figures al grup que més s’assembla d’aquests tres. 

 

L’alumne 9 fa quatre grups, 3 són per semblança entre les figures i un quart on 

posa les figures que tenen forma diferents, tal com diu ell. 

 

L’alumne 11 ha classificat per diferència perquè argumenta que les figures no 

tenen res igual, exceptuant les dues rodones que les ha posat juntes.  
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Després d’anar-li preguntant diversos cops si tenien alguna cosa o no en comú 

entre totes les figures li ha sortit el criteri del color, però no ho anoto com a 

classificació perquè ha estat induït per les meves preguntes.  

 

L’alumne 12 igual que la majoria ha agrupat per semblança de forma i ha fet 

tres grups. Com que jo no els demanava una segona opció, ell m’ha dit quan 

hem acabat, que “també es podria fer un sol grup perquè tots són blaus”. 

És l’únic alumne que ha fet dues opcions i ha vist totes les peces com un grup 

per el seu color, sense que hi hagués cap pregunta per part meva.  

 

Després d’analitzar les cinc classificacions que se’ls ha proposat, sota el meu 

criteri, l’alumnat està situat en el nivell 0 o de visualització del model Van Hiele, 

perquè l’aparença és dominant en aquest nivell per sobre les propietats de les 

figures. Agrupen i classifiquen les figures geomètriques basant-se en les seves 

aparences i en alguns casos, són capaços de descriure en què s’assemblen i 

en què es diferencien les figures.  

Tots els criteris que surten a la graella, color, forma, mida, semblança, 

diferència... sorgeixen de l’anàlisi de les dades recollides, en el diari de camp, 

mentre l’alumnat classificava els grups de figures que se’ls ha demanat. 

Aquests criteris són atribuïbles al nivell de visualització de Van Hiele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

5.6 Sisena classificació 

 

Figura T8 (triangle) 

Alumne/a Triangle 

Si / No 

Respostes que argumenten  

1 Si  Triangle  

2 No  Ni idea, no ho sé 

3 Si  Un triangle allargat 

4 No  S’assembla molt a un triangle però no ho és perquè té un costat 

molt llarg 

5 No  És com per tallar d’un ganivet. No pot ser triangle perquè té un 

costat molt llarg 

6 No  No ho sé 

7 No  Com una mena de triangle però no ho és. Però té la mateixa punxa 

8 Si  Triangle  

9 Si  Perquè té forma de triangle una mica 

10 Si  Triangle perquè té punxes 

11 Si  Triangle perquè té tres punxes 

12 Si  Perquè té tres parts (assenyala els vèrtexs) 

(Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43) 

 

 

Quan se’ls hi ha ensenyat la figura T8, triangle rectangle, 5 alumnes han dit que 

no era un triangle i 7 han contestat que si ho era. Els que han dit que no 

argumenten que la forma no és igual que un triangle, perquè per ells tenen com 

a referència l’equilàter i també els sobte que hi hagi un costat llarg. No estan 

acostumats a veure diferents tipus de triangles.  

Dels que han afirmat que era un triangle n’hi ha tres que ho han argumentat 

amb les propietats del triangle tot i que no ho han fet amb vocabulari geomètric. 

Han fet servir termes com punxes o parts, per anomenar el vèrtex.  
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Figura T9 (triangle) 

Alumne/a Triangle 

Si / No 

Respostes que argumenten  

1 Si  Triangle 

2 Si  Triangle llarg  

3 No  No ho sé, no l’he vist mai 

4 No  Com un triangle però és massa llarg 

5 No  Però podria ser un triangle tallat 

6 Si  Triangle  

7 No  També com una mena de triangle però més petit 

8 No  No ho sé  

9 Si  És un triangle – rectangle. Un costat té forma de triangle i l’altre de 

rectangle 

10 No  No ho sé  

11 Si  Perquè té tres punxes 

12 Si  Perquè té tres punxes (compta els tres vèrtexs)  

(Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43) 

 

 

En aquesta figura hi ha 6 alumnes que diuen que és un triangle. Quatre 

d’aquets nens i nenes són els mateixos que també han contestat bé en la figura 

anterior. Els altres 6 alumnes que diuen que no és un triangle també 

argumenten que la seva forma no és normal. 

L’alumne 1 per saber si la figura era un triangle l’ha comparada amb l’altre i ha 

dit que sí ho era. 
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Figura T12 (triangle) 

Alumne/a Triangle 

Si / No 

Respostes que argumenten  

1 Si Triangle mini 

2 No   

3 No  És un quadrat petit i molt allargat 

4 No  No ho sé  

5 No  És com una punxa 

6 Si  Triangle  

7 No  Una mena de triangle molt i molt prim. Però no ho és, però 

s’assembla 

8 No  No ho sé  

9 Si  És un triangle – rectangle com l’altre però primet 

10 No  No ho sé  

11 Si  Molt petit, però és un triangle perquè té tres punxes 

12 No  Com una espasa. S’assembla als altres però és massa petit 

(Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43) 

 

En aquesta ocasió, només quatre alumnes han dit que era un triangle. Dos 

d’ells han contestat correctament a les tres figures. Els que diuen que no, 

argumenten que és molt prim o llarg o bé que no ho saben. 

Igual que en els altres casos es veu que no estan acostumats a veure triangles 

de diferents formes i mides.  

Tal i com hem vist al llarg de l’assignatura de Didàctica de les Matemàtiques II i 

com remarca l’NCTM és molt important que l’alumnat vegi diferents models de 

triangle i no se’ls ensenyi sempre el mateix tipus que es reprodueix a la majoria 

de llibres de text, el triangle equilàter. Han de veure molts exemples de figures 

que corresponguin a un mateix concepte geomètric. 

 

Veient les respostes de les tres primeres figures queda clar que l’alumnat ha 

respòs o argumentat amb el model 0 de visualització de Van Hiele, on 

l’aparença de la figura és dominant.  
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Figura Q6 (rectangle) 

Alumne/a Rectangle 

Si / No 

Respostes que argumenten  

1 Si  Com un “mando” (comandament televisor) 

2 Si Rectangle  

3 Si  Rectangle  

4 Si  Rectangle  

5 Si  Un rectangle però com un tronc 

6 Si  Rectangle  

7 No  Com un quadrat però més llarg, però no hi ha quatre costats. 

“Bueno” sí, però no “gordos” com en el quadrat 

8 No  Poligonal?  

9 No   És un rectangle mig primet. No és un rectangle normal. 

10 No      No me’n recordo  

11 Si  Rectangle  

12 Si  És un rectangular (rectangle). Perquè té quatre parts (assenyala 

els vèrtexs) 

(Vegeu annexos: 4. Diari de camp, p.19-43) 

 

Hi ha 8 alumnes que han contestat que sí que és un rectangle tot i que només 

un d’ells ha donat alguna propietat de perquè ho és. Els altres ho han afirmat 

basant-se amb la seva experiència.  

D’altra banda hi ha 4 alumnes que no ho han relacionat com un rectangle 

perquè la forma no s’assemblava massa al que ells consideren un rectangle.  

Per aquests alumnes també hi ha el problema de tenir estereotipat el rectangle 

i quan se’ls presenta una figura que té més longitud o grandària no ho 

reconeixen com a rectangle.  

 

Igual que en els triangles, l’alumnat pensa i raona en el model 0 de visualització 

de Van Hiele, perquè es basen en l’aparença.  
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6. Conclusions 

A la primera classificació els alumnes han trigat més que en les altres a fer 

grups. Han observat molta estona i també hi ha hagut més canvis mentre feien 

els grups. En molts casos canviaven de criteri mentre estaven agrupant. A més 

tal i com esperava observar amb aquesta classificació, 10 dels 12 alumnes han 

classificat per color o forma en la primera opció. 

Quan se’ls mostrava les figures de la segona classificació, que eren totes 

rodones amb tres colors i diferents mides, la majoria d’alumnes ha dit que era 

més fàcil. En aquest cas, també s’ha notat amb el temps que hi destinaven 

perquè era menor que en la primera classificació.  

La tercera classificació era de triangles i he pogut observar que la majoria dels 

alumnes té dificultat per saber que totes les figures eren triangles. Sembla que 

quasi tots tenen en ment el triangle equilàter com l’únic possible. Per a la resta 

de triangles argumenten que són semblants però que no ho són.  

La quarta classificació és de quadrilàters. Tot i que en els dos casos, triangles i 

quadrilàters, hi havia sis figures de cada amb tres colors diferents, els ha costat 

més classificar els quadrilàters que els triangles ja que confonien més fàcilment 

els quadrats, rombes i romboides quan volien agrupar per forma i mida.  

A més, contestant a la finalitat d’aquesta activitat, he observat que no hi ha 

hagut cap alumne que hagi tingut en compte el nombre de costats com a criteri. 

Hi ha una alumna que ha parlat de “puntes” (vèrtexs). Quan al vocabulari han 

fet servir noms d’objectes i de semblança per definir moltes figures com: 

diamant, “barca”, allargats... 

La cinquena classificació m’ha donat molta informació per veure que l’aparença 

ha sigut el més recurrent per classificar. En aquest cas, 10 alumnes han 

agrupat per semblança de forma o mida.  

Finalment, amb la sisena classificació s’ha constatat que molts alumnes tenen 

estereotipades les figures i estan acostumats a veure’n poques de diferents 

entre si. Tal i com recomana l’NCTM és important que se’ls mostri gran 

diversitat de figures que corresponguin al mateix concepte geomètric. 

 

També cal destacar que hi ha hagut un cas peculiar d’una alumna a la primera 

classificació. Per fer grups, ha agafat una figura qualsevol i s’ha fixat en un dels 
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seus costats i després hi ha sobreposat dues figures que la suma dels costats 

fes la mateixa longitud que la figura inicial. (vegeu annexos: 3.1 Primera 

classificació, p.8) 

Quan l’alumnat ha fet les seves agrupacions, si els hi pregunto o suggereixo un 

petit canvi, la majoria d’ells és reticent a canviar la seva classificació inicial.  

Hi ha hagut 3 alumnes que per comparar dues figures i observar si eren de la 

mateixa mida o forma, les sobreposava una a l’altra.  

 

Per tant, d’aquesta recerca puc deduir que els resulta més fàcil classificar 

figures quan hi ha poca diversitat de formes. És a dir, quan hi ha  menys criteris 

possibles de classificació. Aquest cas és un dels que anomena Maria Antònia 

Canals, que explica la idoneïtat de començar a classificar les figures 

geomètriques més senzilles i poc diverses. Amb elles l’alumne ha de poder fer 

dos grups clars, després es pot introduir més complexitat afegint altres figures 

classificables amb diferents criteris. 

 

En aquest estudi els 12 alumnes estudiats, han sigut capaços de fer servir els 

següents criteris per classificar:  color, forma, mida, semblança de forma, 

semblança de mida, diferència i altres. Dins el criteri d’altres, la majoria ho ha 

fet a través de fer dibuixos amb les figures o construir sèries. També hi ha 

hagut molts casos en què l’alumnat ha agrupat amb dos criteris diferents alhora 

en alguna de les classificacions i opcions que ha fet (10 dels 12 alumnes). 

Per tant, en el primer objectiu del treball, observar quins són els criteris més 

usuals dels infants de 6 – 7 anys per classificar figures geomètriques planes, a 

través de l’anàlisi de les dades s’observa que el color (34 vegades) i la mida 

(27 vegades) són els més recurrents seguits de la forma (23 vegades). 

 

Canals proposa classificar descobrint un criteri de classificació. Després de fer 

l’estudi i veure les dades recollides, s’observa que l’alumnat ha sigut capaç de 

trobar més d’un criteri de classificació diferent. Entre tots han pogut agrupar en 

més de set criteris i individualment, la majoria n’ha fet servir entre 3 i 5 en totes 

les classificacions que se’ls ha demanat. Així doncs, a l’objectiu 2 que em 

preguntava si a l’hora de classificar un grup concret de figures geomètriques 

aquests infants són capaços de fer-ho amb més d’un criteri, he observat que 
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tots han sabut identificar tres o més criteris per classificar. Per exemple, al llarg 

de les cinc classificacions, un alumne ha fet per forma, mida, semblança de 

forma i semblança de mida.  

 

Per poder contestar el tercer objectiu, saber a quin nivell de raonament 

geomètric de Van Hiele es situa l’alumnat estudiat, he analitzat els raonaments 

i arguments que l’alumnat m’ha explicat durant totes les activitats i ho he 

comparat amb els nivells de Van Hiele. 

El vocabulari que fan servir en la majoria de casos pertany al nivell 0 de Van 

Hiele, ja que fan servir objectes que ells i elles coneixen per descriure una 

figura geomètrica. De la mateixa manera que els criteris que utilitzen per 

classificar es basen en l’aparença i les agrupen perquè: “s’assembla a..., és 

com un ...,”. En alguns casos també fixant-se en l’aparença són capaços de 

veure en què s’assemblen i diferencien les figures. 

Tal i com mostra el model Van Hiele, l’alumnat que està en el nivell 0 o de 

visualització segueix els patrons que han sortit en l’anàlisi del resultats d’aquest 

treball. Classifiquen per aparença, fan servir vocabulari no geomètric i 

comencen a analitzar de manera informal les propietat d’una figura. A més 

comencen a apreciar que un conjunt de figures van juntes perquè tenen una 

propietat en comú.  

Així doncs, després d’observar les classificacions que han fet l’alumnat i les 

seves argumentacions, puc deduir que aquests alumnes en concret, estan 

situats en el nivell 0 o de visualització de Van Hiele. 

 

Com a valoració final, penso que l’aprofundiment que he fet en el tema del 

TFG, em servirà molt de cares a la futura pràctica docent. He pogut llegir molt 

sobre diversos autors i m’han donat una idea general de com plantejar les 

classes de geometria a l’inici de primària. He après sobre el raonament 

geomètric dels infants i sobretot dels nivells de Van Hiele. Alhora he sabut 

identificar quins són els criteris que fan servir els alumnes de 6-7 anys quan 

han d’agrupar figures i quin és el vocabulari no geomètric que empren per 

descriure una figura o les seves propietats.  
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7. Anàlisi sobre les limitacions de l’estudi 

 

L’estudi s’ha dut a terme en un grup concret d’una aula d’una escola de Girona 

i amb una mostra de 12 alumnes.  

S’ha de tenir en compte que els resultats obtinguts en aquesta recerca són 

atribuïbles en aquest cas en concret i que amb certes reserves, poden ser 

generals en d’altres alumnes.  

Les conclusions o l’anàlisi que he fet és sota el meu punt de vista i en cap cas 

vol dir que sigui l’únic resultat interpretable de les dades obtingudes.  
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