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RESUM		
	
	
Aquest	 Treball	 de	 Final	 de	 Màster	 que	 presentem	 es	 basa	 en	 l'anàlisi	 i	 la	 valoració	 d'un	

projecte	 anomenat	 «Taller	 de	Matemàtiques»,	 que	 gira	 a	 l'entorn	 de	 l'aprenentatge	 de	 les	

Matemàtiques	al	Cicle	Inicial	—Segon	Curs	A	i	B—	a	l'escola	pública	Doctor	Joaquim	Salarich	de	

Vic	i	que	s'ha	dut	a	terme	durant	el	curs	2015-2016.	L'objectiu	principal	del	Treball	és	vincular	i	

afavorir	 l'aprenentatge	 de	 les	Matemàtiques	 a	 través	 de	 la	 col·laboració	 família	 i	 escola	 pel	

que	fa	a	 les	tasques	d'aquesta	àrea	que	els	 infants	porten	a	casa.	 	El	contingut	del	Treball	té	

tres	 eixos	principals.	 El	 primer	 és	 conèixer	 de	prop	quins	 són	els	 interessos	que	motiven	un	

grup	de	pares	i	mares	a	participar	en	un	Taller	de	Matemàtiques	que	té	la	intenció	d'orientar	i	

donar	recursos	per	a	la	millora	de	la	resolució	de	tasques	escolars	a	casa	d'àmbit	matemàtic.	

Un	 cop	 detectats	 aquests	 interessos,	 l'altre	 eix	 del	 Treball	 se	 centra	 en	 donar	 eines	 a	 les	

famílies	participant	a	través	de	sessions	formatives	que	permetin	transformar	les	dificultats,	si	

escau,	 en	oportunitats	 d'ajuda	 als	 fills.	 	 El	 tercer	 eix	 se	 centra	 en	 l'anàlisi	 de	dades	 sobre	 el	

Taller	 de	 Matemàtiques	 que	 han	 de	 permetre	 tant	 valorar-ne	 la	 utilitat,	 com	 	 elaborar		

propostes	de	millora.			

	

	
ABSTRACT	
	
This	Master's	Degree	 Final	 Project	 is	 based	on	 the	 analysis	 and	 valuation	of	 a	 project	 called	

"Maths	Workshop".	 This	 project	 revolves	 around	Mathematics	 learning	 process	 in	 the	 First	

Cycle	of	Primary	concretely	on	Second	grade-in	two	groups	of	students	A	an	B.	The	workshop	

took	 place	 in	 the	 public	 school	 Doctor	 Joaquim	 Salarich	 in	 Vic,	 it	was	 developed	 during	 the	

2015-2016	school	year.	The	main	objective	of	the	project	is	to	connect	the	school	sphere	with	

the	 families	 through	 their	collaboration	 in	order	 to	 favour	 the	Mathematics	 learning	process	

regarding	 the	 task	 that	 children	 should	 solve	at	home.	The	project	 stands	on	 three	principal	

bases.	 On	 the	 first	 place,	 discovering	 which	 interest	 motivate	 a	 group	 of	 parents	 when	

participating	 in	 the	Maths	Workshop	which	 is	 thought	 to	 guide	 and	 give	 resources	 to	 these	

parents	 to	 improve	 the	way	 their	 children	 solve	mathematics	 tasks	at	home.	On	 the	 second	

place,	once	those	 interest	are	detected,	the	Project	 is	 focused	on	giving	tools	to	the	families	

who	 participate	 by	 giving	 them	 formative	 sessions	 in	 the	 school	 that	 could	 transform	 the	

difficulties	they	could	have	and	turn	them	into	opportunities	to	help	their	children.	The	third	

base	 is	 centred	 on	 the	 analysis	 of	 the	 items	 of	 information	 of	 de	 Maths	 Workshop	 which	

should	allow	us	making	usefulness	considerations	and	build	improvement	proposals.	
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INTRODUCCIÓ	
	

	

Aquest	Treball	de	Final	de	Màster	que	es	presenta	s'emmarca	en	l'àmbit	de	la	Didàctica	de	les	

Matemàtiques,	disciplina	que	pren	com	a	objecte	d'estudi	 la	 integració	de	 les	matemàtiques		

en	 l'ensenyament,	 les	 intervencions	 educatives	 orientades	 a	 desenvolupar	 les	 habilitats,	 les	

competències	i	sabers	que	l'alumne	ha	d'aplicar.		En	aquest	cas,	el	treball	se	centra	en	l'anàlisi	

de	les	dificultats	que	presenten	un	grup	de	pares	i	mares	a	l'hora	d'ajudar	els	seus	fills	en	les	

tasques	escolars	Matemàtiques	que	es	fan	a	casa	i	en	la	transformació	d'aquestes	dificultats,	a	

través	d'un	Taller	de	Matemàtiques	formatiu,	en	oportunitats	per	establir	vincles	significatius	

escola-famílies		per	tal	de	millorar	l'educació	matemàtica	dels	infants.	

	

	 L'impuls	 d'aquest	 Treball	 de	 Final	 de	 Màster	 sorgeix,	 d'una	 banda,	 d'una	 inquietud	

personal	 forjada	 a	 partir	 dels	 continguts	 del	 Màster	 en	 Innovació	 en	 Didàctica	 de	 les	

Matemàtiques,	 especialment	d'aquelles	 parts	 que	 vinculaven	 les	Matemàtiques	 i	 l'entorn,	 la	

diversitat	 i	 els	 vincles	 entre	 la	 comunitat	 educativa.	De	 l'altra,	 de	 la	 convicció,	 a	 partir	 de	 la	

nostra	experiència	professional,	que	incloure	els	pares	en	els	canvis	pedagògics	i	metodològics	

que	 es	 generen	 a	 l'escola	 pot	 suposar	 una	 millora	 pel	 que	 fa	 a	 la	 relació	 escola-família-

alumnes.		

	

	 El	 Taller	 de	 Matemàtiques	 que	 s'ha	 posat	 en	 pràctica	 a	 l'escola	 Doctor	 Joaquim	

Salarich	de	Vic	durant	el	curs	2015-2016	ha	estat	una	iniciativa,	des	de	l'àmbit	de	l'àrea	de	les	

Matemàtiques,	 enfocada	 a	 enfortir	 el	 vincle	 família-escola	 pel	 que	 fa	 a	 l'aprenentatge	 dels	

infants.	Així	doncs,	en	aquest	treball	es	planteja	un	estudi		de	cas	de	base	empírica,	que	consta	

dels	disseny,	de	l'aplicació	i	l'anàlisi	d'una	proposta	formativa.	L'objectiu	principal	és	conèixer	

de	quina	manera	una	 intervenció	 formativa	pot	detectar	de	prop	els	 interessos	que	motiven	

un	grup	de	pares	 i	mares	a	 sol·licitar	 i	 assistir	a	un	Taller	de	Matemàtiques	orientat	a	donar	

recursos	 per	 a	 la	 millora	 de	 la	 resolució	 de	 tasques	 escolars	 d'àmbit	 matemàtic.	 Un	 cop	

detectats	 aquests	 interessos,	 l'altre	 objectiu	 se	 centra	 en	 donar	 eines	 que	 permetin	

transformar	 les	dificultats,	 si	 escau,	 en	oportunitats.	 	 Cal	precisar	 ,	 a	més,	que	aquest	 Taller	

parteix	de	la	sol·licitud	real	d'un	grup	de	pares	i	mares		de	Segon	Curs	de	Primària	de	l'escola	

Doctor	Joaquim	Salarich	de	Vic.	És	en	aquest	curs	on	s'ha	dut	a	terme	el	Taller.			
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	 En	aquest	Treball	de	Final	de	Màster	es	plantegen	tres	interrogants	generals	que	han	

guiat	l'estudi	des	dels	inicis,	 i	que	seran	els	objectius.	En	primer	lloc	ens	proposem	detectar	 i	

analitzar	quins	 són	els	 interessos	previs	de	 les	 famílies	per	voler	participar	en	un	Taller	de	

Matemàtiques.	 En	 segon	 lloc,	 ens	 plantegem	 analitzar	 quins	 canvis	 propicia	 un	 Taller	 de	

Matemàtiques	a	l’hora	d’ajudar	les	famílies	en	la	realització	de	les	tasques	escolars	dels	seus	

fills.	I	així	mateix,	en	tercer	lloc,	volem	analitzar	les	aportacions	que	el	Taller	ha	propiciat	a	les	

famílies	 participants	 com	 a	 base	 d'implicacions	 didàctiques	 de	 cara	 al	 futur.	 La	 finalitat	 és	

poder	observar		exhaustivament	els	efectes	de	la	proposta	d'intervenció	didàctica,	per	a	poder	

aplicar-la	novament	en	altres	contextos	futurs.		

	

	 La	primera	part	del	Treball	 inclou	el	marc	teòric	de	la	recerca,	que	es	troba	dividit	en	

quatre	apartats.	 S'inicia	amb	un	estudi	 sobre	els	 vincles	escola	 i	 família,	que	mostra	el	marc	

més	general	on	s'inscriu	la	intervenció.	En	aquesta	part	s'exposen	les	reflexions	sobre	el	paper	

de	l'escola	pel	que	fa	a	les	relacions	amb	les	famílies,	més	enllà	dels	tòpics	existents	sobre	la	

qüestió.	En	un	segon	apartat	s'exposen	 les	aportacions	d'estudis	científics	que	relacionen	 les	

Matemàtiques	 i	 la	 comunitat	 educativa	 en	 contextos	 de	 diversitat,	 uns	 estudis	 que	donaran	

pistes	sobre	la	manera	d'analitzar	el	Taller	de	Matemàtiques	que	plantegem.	El	context	teòric	

es	 tanca,	 d'una	 banda,	 amb	 una	 reflexió	 àmplia	 a	 l'entorn	 dels	 «deures»,	 que	 intenta	

progressivament	oferir-ne	una	visió	constructiva	a	manera	de	repte;	de	 l'altra,	d'una	manera	

més	concreta,	la	relació	de	les	tasques	escolar	a	casa	amb	l'aprenentatge	competencial	de	les	

Matemàtiques.	

	

	 La	 segona	 part	 de	 l'estudi	 correspon	 als	 objectius,	 al	 context	 i	 a	 la	 metodologia	 de	

recerca,	i	conté	tres	apartats.		El	primer,	anomenat,	«Punt	de	partida	i	context	de	la	recerca»	

es	dedica	a	desglossar	els	propòsits	de	l'estudi	empíric,	de	manera	que	conté	els	objectius	que	

es	prenen	com	a	base	per	a	 l'anàlisi	de	dades.	El	segon	apartat,	anomenat	«Organització	del	

Taller	de	Matemàtiques»	es	dedica	a	explicar	els	aspectes	organitzatius	de	la	formació	donada	

al	Taller,	així	com	a	la	descripció	de	cadascuna	de	les	sessions.	En	el	tercer	apartat	es	detalla	la	

descripció	pel	que	fa	a	la	metodologia	emprada,	als	instruments	utilitzats	per	a	la	recollida	de	

dades	i	al	procés	que	s'ha	seguit	per	a	l'anàlisi	de	les	totes	les	dades.		

	

	 La	tercera	part	del	treball	es	dedica	a	l'anàlisi	de	les	dades.	Per	exposar	el	conjunt	de	la	

informació	 obtinguda,	 es	 parteix	 de	 l'exploració	 i	 valoració	 de	 cadascun	 dels	 instruments	

d'anàlisi	 que	 són:	 l'enquesta	 inicial;	 l'observació	 no	 participant	 i	 l'enquesta	 final.	 Aquest	

apartat	inclou	l'anàlisi	de	la	resolució	de	les	tasques	inicial	i	final,	així	com	les	observacions	que	
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se'n	deriven;	també	es	descriu	la	valoració	de	les	dues	sessions	formatives	del	Taller.	Atesa	la	

quantitat	 de	 dades	 que	 s'analitzen,	 cadascun	 d'aquests	 quatre	 capítols	 s'acaba	 amb	 una	

recapitulació	que	recull	anàlisis	globals.		

	

	 Per	últim	la	quarta	part	del	Treball,	i	darrera,	consta	de	les	conclusions	finals.	És	on	es	

dóna	resposta	als	objectius	inicials;	on	es	detallen	quins	han	estat	els	punts	forts	positius	i	les	

mancances	observades	del	Taller	de	Matemàtiques.	És	 la	 reflexió	derivada	de	 l'anàlisi	de	 les	

dades	 i	 de	 les	 conseqüències	 que	 se	 n'extreuen	 de	manera	 raonada.	 I	 també	 és	 en	 aquest	

apartat	 on	 s'apunten	 algunes	 recomanacions	 	 referents	 a	 implicacions	 didàctiques	 futures	

d'aquesta	iniciativa.		

	

	 En	 conjunt,	 	 tots	 aquest	 apartats	 que	 configuren	 un	 Treball	 de	 Final	 de	 Màster	

pretenen	 mostrar	 algunes	 de	 les	 actuacions	 didàctiques	 favorables	 a	 la	 creació	 de	 vincles		

família-escola	en	l'àmbit	de	aprenentatge	de	les	Matemàtiques	a	l'Educació	Primària.					
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1.1	Famílies	i	escola:	desconstruir	i	construir	un	marc	de	relacions			

	

En	aquest	apartat,	volem	emmarcar	reflexions	teòriques	relacionades	amb	tres	aspectes	de	la	

relació	 escola-família:	 escola-família-deures	 (aprenentatge	 de	Matemàtiques),	 i	 examinar	 les	

possibilitats	 d'aquest	 trinomi	 que	 ens	 ajudin	 a	 formar	 un	 marc	 inicial	 per	 a	 la	 nostra	

investigació.	

			

	 Partim,	 d'entrada,	 d'un	 posicionament	 psicopedagògic	 a	 l'entorn	 de	 tres	 conceptes:	

interacció,	 aprenentatge	 i	 desenvolupament;	 un	 posicionament	 que	 s'inscriu	 en	 les	

aportacions	de	Lev	Vigotsky	(1934:	108-109):		

	

«...	 allò	 que	 crea	 la	 Zona	de	desenvolupament	Proximal	 és	 un	 tret	 essencial	 de	
l'aprenentatge;	és	a	dir,	l'aprenentatge	desperta	una	colla	de	processos	evolutius	
interns	capaços	d'operar	només	quan	l'infant	està	en	interacció	amb	les	persones	
que	 l'envolten	 i	 en	 cooperació	 amb	 algú	 que	 li	 és	 semblant.	 Quan	 aquests	
processos	 s'han	 interioritzat,	 es	 converteixen	 en	 part	 dels	 èxits	 evolutius	
independents	de	l'infant.					

	
	
	 Vigotsky	es	 refereix	a	 l'espai	entre	 les	habilitats	que	 ja	posseeix	 l'infant	 i	 les	que	pot	

adquirir	a	través	de	la	guia	o	recolzament	d'un	igual	o	d'un	adult.	 I	d'aquesta	relació,	en	neix	

un	 potencial	 que	 amplia	 o	modifica	 les	mateixes	 habilitats	 que	 ja	 tenia.	 A	 un	 primer	 nivell,	

anomenat	 del	 desenvolupament	 real,	 que	 l'infant	 realitza	 tot	 sol,	 cal	 afegir-hi	 el	 del	

desenvolupament	 potencial,	quan	 aquest	 infant	 és	 guiat	 per	 l'ajuda	 d'una	 altra	 persona.	 En	

aquest	 context,	 el	 guiatge	 temporal	 que	 realitzen	 pares/mestres/altres	 infants	 permetran	 a	

l'infant	 creuar	 la	 zona	 de	 desenvolupament	 proximal	 i	 construir	 o	 modificar	 els	 seus	

aprenentatges.			

	

	 La	 confiança	 en	 aquest	 punt	 de	 vista	 inicial	 és	 el	 que	 ha	 guiat	 el	 nostre	 Taller	 de	

Matemàtiques,	tal	com	afirma	Vigotsky	(1934:	109):	«Així	doncs,	l'aprenentatge	és	un	aspecte	

universal	i	necessari	del	procés	de	desenvolupament	culturalment	organitzat	i	específicament	

humà	de	les	funcions	psicològiques».		

	

1.1.1	Les	relacions	escola	i	família	
	

Hi	ha	actualment	moltes	experiències	i	models	d'escoles	que	han	construït	les	seves	pràctiques	

institucionals	i	escolars	amb	infants	i	famílies:	les	comunitats	d’aprenentatge,	les	metodologies	
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de	treball	per	projectes,	etc.	Ara	bé,	més	enllà	de	plantejaments	específics,	el	que	és	necessari	

és	que	l’escola	generi	un	discurs	sobre	el	model	de	relacions	que	cal	establir	amb	les	famílies;	

un	discurs	en	el	qual	 s’elaborin	noves	cultures	escolars,	és	a	dir,	 innovacions	que	 facilitin	un	

major	 vincle	 entre	 les	 parts	 implicades	 en	 l’educació	 dels	 infants.	 Tort	 i	 Collet	 (2011:71),	

apunten	algunes	pistes	per	a	desenvolupar	aquest	marc	de	 relacions.	Així,	en	primer	 lloc	cal	

establir	 un	 model	 en	 el	 qual	 les	 famílies	 i	 l’entorn	 no	 siguin	 considerats	 un	 destorb,	 un	

obstacle,	com	sovint	passa,	sinó	part	implicada	en	la	vida	quotidiana	del	centre	i	de	l'educació.	

En	 aquest	model	 	 caldrà	 plantejar-se	 novament	 	 la	 base	 de	 les	 relacions,	 les	 propostes	 i	 els	

canals	de	comunicació	per	avançar	en	una	millora	de	les	col·laboracions	i	del	treball	conjunt.		

	

	 En	 aquest	marc	 o	model	 també	 caldrà	 tenir	 en	 compte	 la	 diversitat	 de	 famílies	 que	

comprèn	el	centre,	atenent	a	les	possibilitats	i	situacions	de	cadascuna.	Manllevant	els	termes	

de	G.	Monceau,	citats	per	Collet	i	Tort	(2014:	9),	parlem	de	famílies	visibles:		són	aquelles	que	

tenen	facilitat	—per	llengua,	situació	econòmica	i	disposició—	en	la	seva	comunicació	amb	els	

docents	 i	 que	 acostumen	 a	 estar	 ben	 valorades	 per	 part	 d’aquests.	 Utilitzem	 els	 termes	

famílies	 invisibles,	 per	 referir-nos	 a	 aquelles	 famílies	 que,	 per	 disposició,	 trajectòria,	 cultura,	

etc.	no	segueixen	 les	pautes	esperades	per	 la	 institució	docent	 i,	habitualment	per	això,	 són	

etiquetades	 d’estar	 poc	 implicades,	 malgrat	 que	 habitualment	 aquesta	 sigui	 una	 percepció	

errònia.	 Finalment	 fem	 ús	 dels	 termes	 famílies	 hipervisibles—	 per	 referir-nos	 a	 aquelles	

famílies	 allunyades	 de	 la	 mitjana	 social	 que,	 especialment	 en	 contextos	 desafavorits,	

colonitzen	tots	els	vincles	entre	docents	i	famílies.		

	

Davant	 d’aquesta	 diversitat	 de	 famílies,	 el	 nou	 marc	 de	 relacions	 hauria	 d’elaborar	

propostes	 multinivell,	 capaces	 de	 promoure	 la	 comunicació	 a	 l’abast	 de	 tothom:	 trobades	

formals	i	informals,	petites	col·laboracions	d’aula,	etc.	que	tinguessin	en	compte	les	situacions	

de	cada	llar	i	els	diferents	models	familiars	descrits	més	amunt.	Si	no	és	així,	una	«indiferència	

a	les	diferències»	per	part	de	l’escola	respecte	les	diferents	formes	d’implicació	parental	o	de	

relació	 docents-progenitors	 al	 centre	 educatiu,	 té	 conseqüències	 en	 termes	 de	 desigualtat	

educativa.	I	aquest	és	un	perill	que	cal	evitar	si	parlem	de	veritable	educació.	

	

D’altra	 banda,	 entendre	 que	 el	 vincle	 de	 l’escola	 amb	 les	 famílies	 no	 és	 una	 tasca	

«afegida	o	supèrflua»	a	les	funcions	docents,	sinó	que	precisament	es	troba	«entre»	aquestes	

funcions	 és	 també	avançar	 cap	 a	 aquest	 nou	model	 de	 relacions.	 I	 l’escola	 ha	d’apostar	 per	

projectes	 inclusius	 que	 tinguin	 en	 compte	 la	 diferència,	 creant	 estructures	 i	 marcs	 de	

participació	 en	 espais	 informals	 de	 trobada	 que	 comprenguin	 «l’alteritat»	 de	 les	 famílies	
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facilitant	 que	 se	 sentin	 a	 gust	 en	 la	 realització	 dels	 projectes,	 tal	 com	 apunten	 Collet	 i	 Tort	

(2014).	 Aquest	 fet	 obligarà	 a	 crear	 estratègies	 múltiples	 i	 diversificades	 per	 promoure	 la	

col·laboració	 de	 les	 famílies.	 Des	 d’aquest	 punt	 de	 vista,	 l’escola	 necessita	 establir	 una	

connexió	 constant	 amb	 el	 context	 social	 de	 les	 famílies,	 i	 així	 poder	 entendre	 i	 atendre	 les	

necessitats	 que	 es	 generin	 en	 relació	 a	 l’educació	 dels	 seus	 fills,	 tal	 com	 afirma	 Elias		

(1998:440):1			

	

Així,	 per	 comprendre	el	 vincle	entre	 centres	educatius	 i	 famílies	 avui,	 necessitem	
establir	 un	 vincle	 constant	 entre	 el	 context	 social,	 les	 seves	 demandes,	 la	
“producció”	per	part	de	les	famílies	d’un	tipus	d’educació	i	d’infant,	i	la	seva	relació	
amb	l’altre	gran	agent	socialitzador	i	“productor”	d’infants	alumnes	que	és	l’escola.	

	
	

L’altra	qüestió	és	la	importància	dels	vincles	escola-famílies	en	la	lluita	contra	el	fracàs	

escolar	 o	 en	 la	 lluita	 per	 l’èxit	 acadèmic	 per	 a	 tothom.	 Tradicionalment	 s’ha	 insistit	 en	 els	

factors	 intrínsecs	 	que	 incideixen	en	major	o	menor	mesura	en	el	 fracàs	escolar,	com	ara	els	

biològics,	 els	 ambientals	 i	 socials	 (nivell	 sociocultural,	 la	 dedicació	 dels	 pares,	 les	 seves	

expectatives	de	futur	sobre	els	fills,	etc.),	els	propis	del	context	de	l’escola	i	la	seva	ubicació,	la	

llengua,	entre	altres.	Ara	bé,	com	plantegen	Collet	i	Tort	(2011:	33),	cal	superar	les	distàncies	

socials,	 relacionals,	 culturals,	 etc.	 analitzant	 els	 components	 d’aquestes	 distàncies	 per	 tal	

d’avançar	 en	 la	 proximitat	 i	 en	 les	 desigualtats.	 Cal	 modificar	 la	 cultura	 escolar	 que	 regeix	

actualment	i	que	fonamenta	la	separació	i	les	desigualtats	en	els	resultats	educatius	i	potenciar	

experiències	que	involucrin	tots	els	agents	implícits	—pares-mestres-infants—,	bo	i	cercant	la	

millora	dels	resultats	acadèmics	a	partir	d’un	canvi	de	gramàtica	escolar	que	trenqui	amb	els	

conceptes	sobre	el	paper	de	les	famílies	que	formen	part	dels	ADN	de	les	escoles.	Repensar	les	

relacions	 de	 proximitat	 i	 llunyania	 amb	 les	 famílies	 com	 a	 element	 clau	 del	 fracàs	 o	 l’èxit	

acadèmic.		

	

És	necessari	 trencar	els	 tòpics	dominants	 sobre	 les	 relacions	escola-famílies	que	han	

perdurat	al	llarg	del	temps,	segons	els	quals	les	famílies	no	són	una	part	essencial	de	l’escola;	

que	 les	 causes	 de	 molts	 problemes	 escolars	 tenen	 origen	 en	 els	 nuclis	 familiars;	 que	 un	

nombre	important	de	pares	i	mares	han	dimitit	d’educar	i	que	aquesta	tasca	pertany	només	a	

l’escola;	 les	 famílies	 critiquen	 la	 institució	 escolar	 fins	 al	 punt	 que	 situen	 els	 infants	 contra	

l’escola.	Per	a	combatre	aquests	tòpics,	calen	respostes	alternatives	que,	segons	Collet	 i	Tort	

																																																								
1	Dins	 COLLET,	 Jordi;	 TORT,	 Antoni.	 Famílies,	 escola	 i	 èxit.	Millorar	 els	 vincles	 per	millorar	 els	 resultats.	
Barcelona,	Fundació	Jaume	Bofill,	2011,	pàg.	36	
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(2011:	 58)	 passen	 per	 entendre	 que	 la	 institució	 escolar	 és	 un	 sistema	 d’interdependències	

format	 per	 famílies-infants	 alumnes-docents	 i	 un	 entorn.	 Els	 professionals	 de	 l’escola	 han	

d’entendre	aquests	agents	com	un	tot	i	han	de	construir	vincles	positius	que	no	es	visquin	com	

una	 càrrega	 que	 no	 pertoca	 al	 mestres	 o	 que	 cau	 fora	 del	 seu	 àmbit	 professional.	 Segons	

Bourdieu	 (1997):	 «El	 treball	 amb	 les	 famílies	 conductual,	 etc.	 és	 la	 base,	 és	 la	 condició	 de	

possibilitat,	el	fonament	imprescindible	que	permet	i	possibilita	l’aprenentatge	i	 l’èxit	escolar	

de	tothom,	especialment	dels	infants	i	les	famílies	més	allunyades	de	la	"cultura	escolar"».	

	

	 		

1.1.2	Els	vincles	aula	-	pares	-	mestres	

	

De	 la	mateixa	manera	que	 l’escola	és	responsable	d’afavorir	un	nou	marc	de	vincles	amb	 les	

famílies,	 el	mestre	—a	 l’aula—	 no	 s'hauria	 de	 desentendre	 de	 la	 seva	 coresponsabilitat.	 En	

aquest	sentit,	és	bo	d'afegir	a	aquest	discurs	la	possibilitat	que	des	de	l’aula	es	puguin	generar	

iniciatives	 i	 dinàmiques	 col·laboratives	 amb	 les	 famílies.	 El	 repte,	 en	 aquest	 cas,	 són	 les	

estratègies	a	utilitzar	perquè	 tots	els	pares	hi	 tinguin	 cabuda,	per	 incloure	 la	participació	de	

tothom	i	de	totes	les	famílies	en	aquestes	dinàmiques.	

	

Partint	 del	 document	 «Modalitat	 d’implicació	 en	 el	 model	 d’Epstein»	 (1998),	 que	

defineix	 el	 tipus	 d’implicació	 dels	 pares	 en	 la	 vida	 escolar	 diària	 dels	 fills,	 és	 convenient	

remarcar	 els	 apartats	 de	 «comunicació»	 i	 els	 d'«aprenentatge	 a	 casa»	 on	 es	 reflecteix	 la	

necessitat	 de	 dissenyar	 canals	 efectius	 de	 comunicació	 família-escola	 i	 escola-família	 per	

proporcionar	als	pares	idees	per	ajudar	els	seus	fills	en	les	tasques	escolars	a	casa.	La	Doctora	

Epstein	 marca	 tres	 esferes	 d'influència	 que	 afecten	 directament	 l'aprenentatge	 i	 el	

desenvolupament	de	l'estudiant:	la	família,	l'escola	i	la	comunitat.	Quan	aquestes	tres	esferes	

es	 comuniquen	 de	 manera	 qualitativa	 i	 s'interrelacionen	 positivament,	 asseguren	 que	 els	

estudiants	 rebin	 missatges	 consistents	 sobre	 la	 importància	 de	 l'escola,	 sobre	 el	 valor	 del	

treball,	 sobre	 el	 valor	 de	 la	 reflexió	 i	 de	 la	 col·laboració.	 En	 ajuntar-se	 les	 tres	 esferes,	 els	

infants	reben	consignes	subliminals	positives	sobre	el	seu	treball	en	concret.		

	

	

El	projecte	objecte	d’aquest	Treball	de	Final	de	Màster	s’inscriu	en	aquesta	perspectiva	

i,	per	tant,	busca	 implicar	 la	diversitat	de	pares	de	l’escola	Doctor	Joaquim	Salarich	de	Vic	—

concretament	els	de	Segon	Curs	de	Cicle	Inicial—	en	les	tasques	de	matemàtiques	que	els	seus	

fills	porten	a	casa.	Seguint	els	autors	Civil,	Bratton	i	Quintos	(2005:	60),	és	necessari	considerar	
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la	 participació	 de	 les	 famílies	 «com	a	 font	 de	 recursos	 intel·lectual»,	 de	manera	 que	 escola,	

pares	 i	 comunitat	 són	 aprofitats	 amb	 propòsits	 educatius	 concrets;	 uns	 propòsits	 que	

comporten,	en	el	nostre	cas,	un	compromís	o	una	finalitat	essencial:	millorar	l’aprenentatge	de	

les	Matemàtiques	per	part	dels	infants.		

	

Que	la	iniciativa	del	Taller	de	Matemàtiques	d’aquest	Treball	de	Final	de	Màster	partís	

de	la	inquietud	d’un	grup	divers	de	pares	i	mares	envers	el	treball	de	Matemàtiques	a	casa	pot	

propiciar	efectes	positius	de	canvis,	 ja	que	es	compta	d’entrada	amb	la	seva	predisposició.	Si	

tenim	en	compte	les	motivacions	dels	pares	a	l’hora	d’assistir	al	Taller	de	Matemàtiques,	ens	

podem	 basar	 en	 les	 aportacions	 de	Marta	 Civil	 (2005).	 L’autora	 	 destaca	 en	 primer	 lloc	 els	

pares	«com	a	aprenents»,	és	a	dir,	els	pares	entenen	 la	seva	participació	com	una	motivació	

personal	 per	 aprendre-entendre	 les	 Matemàtiques	 que	 s’estan	 ensenyant	 a	 l’escola;	

progenitors	 i	 infants	 s’ensenyen	 i	 aprenen	 matemàtiques	 conjuntament,	 l’un	 de	 l’altre.	 El	

segon	model	que	exposa	Civil	és	el	de	«pares	com	a	pares»,	i	respon	a	un	interès	que	té	com	a	

objectiu	 principal	 els	 seus	 fills;	 en	 aquest	 cas,	 els	 pares	 volen	 ser	 «un	 exemple»	 per	 poder	

ajudar	 els	 seus	 fills,	 és	 a	 dir,	 volen	 adquirir	 eines	 per	 tal	 de	 poder	 ajudar-los	 en	 les	 tasques	

Matemàtiques	a	casa.	Per	últim,	hi	ha	encara	una	tercera	figura,	també	esmentada	per	Marta	

Civil,	(2005:	62):	la	dels	pares	«com	a	mestres»:	es	tracta	d’aquells	pares	que,	després	d’haver	

viscut	una	experiència	com	 la	del	Taller	de	Matemàtiques	per	a	 famílies,	monitoritzen	altres	

pares	 que	 no	 han	 assistit	 al	 taller:	 «Ara	 jo	 ja	 t’ho	 puc	 explicar,	 perquè	 ja	 ho	 entenc...».2	

Analitzarem	aquestes	motivacions	en	altres	apartats	d'aquest	Treball.	

	
	
	
	
	
	
1.2	Construir	accions	«matemàtiques»	per	a	la	comunitat			

	

Durant	 aquesta	 darrera	 dècada,	 la	 implicació	 dels	 pares	 en	 experiències	 de	 Matemàtiques	

organitzades	 des	 de	 l’escola	 s’ha	 reflectit	 en	 alguns	 treballs	 d’investigació.	 Així,	 a	 la	

investigació	 «Parents’	 Interaction	with	 their	 Children	When	Doing	Mathematics»,3	els	 autors	

van	liderar	un	projecte	de	Matemàtiques	que	va	durar	quatre	anys	i	que	es	va	dur	a	terme	a	

quatre	ciutats	diferents	de	l’Estat	d’Arizona	(Tucson,	Chandler,	San	José	i	Las	Vegas)	l’any	1999,	
																																																								
2	Frase	escoltada	i	anotada	per	l'observant	dins	el	Taller	de	Matemàtiques	d’un	pare,	tot	parlant	amb	un	
altre	pare	que	no	havia	assistit	a	les	sessions.	
3	Civil,	M;	Menéndez,	J.	M.;	Acosta,	J.;	Díez-Palomar	(2008).	Nova	york,	2008.		
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amb	 la	 implicació	 de	 40	 famílies.	 Aquest	 projecte,	 anomenat	 MAPPS	 (Math	 and	 Parents	

Partnerships	 in	 the	 Southwest),	 tenia	 com	 a	 objectiu	 ajudar	 els	 infants	 a	millorar	 habilitats	

matemàtiques	amb	el	suport	de	l’escola	 i	de	les	famílies,	tot	facilitant	recursos	matemàtics	a	

mares	 d’origen	 mexicà	 amb	 fills	 escolaritzats	 dins	 el	 sistema	 americà	 per	 a	 retornar-los	 la	

confiança	 en	 aquells	 continguts	 que	 elles	 ja	 havien	 adquirit	 tot	 i	 que	 en	 un	 sistema	 escolar	

molt	diferent	del	dels	seus	fills.	Els	resultats	de	 la	 investigació	van	fer	evident	que	el	context	

familiar	no	es	podia	deixar	de	banda,	que	calia	entendre	tots	els	factors	etnogràfics	i	culturals	

de	les	famílies	dels	alumnes	per	a	poder-les	incloure	com	una	font	de	recursos	intel·lectuals	en	

l’aprenentatge	de	les	Matemàtiques	dels	seus	fills.	Era	essencial	conèixer	molt	bé	la	trajectòria	

de	 les	 famílies	per	a	poder	entendre	 cada	 cas	a	nivell	 individual.	 Les	 conclusions	 revelen	els	

resultats	positius	de	l’experiència:	

	

That	engaging	parents	 in	academic	 subject	 such	as	mathematics	 that	 is	quite	«charged»	
and	often	functions	as	a	gatekeeper,	may	open	de	door	towards	action.	That	action	may	
be	at	 the	 individual	 level	 at	 first,	 but	 through	dialogue	and	group	 reflection	 can	 lead	 to	
community	action.»4		
	
	
Actualment	 el	 projecte	 MAPPS	 s’està	 duent	 a	 terme	 en	 12	 districtes	 de	 9	 Estats	

diferents.	 Durant	 al	 investigació,	 es	 van	 recollir	 idees	 molt	 significatives	 i	 encoratjadores	

procedents	dels	pares:	«Em	sento	bé	de	“tornar	a	 l’escola”»;	o	bé	«Experimentem	nous	estils	

d’aprenentatges	matemàtics	 i	 adquirim	noves	maneres	 d’ajudar	 els	 nostres	 fills»	 i	 «Esperem	

estar	 amb	 altres	 pares	 per	 fer	 matemàtiques».	 D’aquestes	 afirmacions,	 se’n	 dedueix	 que	

proporcionar	a	famílies	i	mestres	un	lloc	on	anar	plegats	a	aprendre	i	ensenyar	Matemàtiques	

té	 un	 valor	 extremadament	 important	 per	 a	 les	 dues	 parts,	 afirmen	 Civil,	 Bernier	 i	 Quintos	

(2003:26),	 això	 transmet	 als	 pares	 la	 idea	 de	 poder	 «tornar	 a	 l’escola»,	 i	 els	 brinda	

l’oportunitat	 d’ensenyar	 a	 altres	 pares,	 cosa	 que	 facilita	 adquirir	 confiança	 en	 el	 seu	 propi	

coneixement	matemàtic,	un	coneixement	que	ara	també	poden	importar	a	casa.			

			

El	mateix	 tipus	d’experiència	 va	 ser	dut	 a	 terme	per	una	de	 les	 autores	del	 projecte	

MAPPS	—Marta	Civil—	a	Barcelona,	concretament	en	un	centre	d’Educació	Secundària	amb	un	

elevat	 nivell	 multiètnic	 (marroquí,	 indi	 i	 paquistanès).	 Aquest	 projecte	 va	 comprometre	 12	

famílies	en	un	treball	que	va	implicar	dos	mesos	de	durada.		

																																																								
4	Íbidem,	 p.	 63:	 Traducció:	 «Involucrar	 els	 pares	 en	 àrees	 d'aprenentatge	 com	 les	 Matemàtiques	 és	
quelcom	motivador	i	sovint	funciona	com	a	porta	d'entrada	cap	al	canvi	i	o	l'acció.	Aquest	canvi	pot	anar	
a	en	un	primer	nivell	cap	a	 l'acció	 individual,	però	mitjançant	el	diàleg	i	 la	reflexió	en	grup	pot	derivar	
cap	a	l'acció	comunitària.»		
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Totes	 dues	 experiències,	 inscrites	 en	 un	 model	 d’investigació	 etnogràfic,	 tenien	 en	

comú	que	els	pares	no	havien	estat	seleccionats	prèviament,	 sinó	que	eren	ells	mateixos	els	

que	 elegien	 participar	 lliurement	 en	 el	 projecte,	 i	 també	 que	 eren	 d’origen	 immigrant	 amb	

diversitat	 d’identitats	 en	 tots	 dos	 casos.	 També	 cal	 dir	 que	 totes	 dues	 experiències	 es	

fonamentaven	 en	 entrevistes	 individuals,	 en	 grups	 	 de	 discussió	 i	 en	 sessions	 de	 formació	

sobre	contingut	matemàtic.			

	

Les	 entrevistes	 individuals	 d'aquests	 estudis	 revelaven	 que	 les	 experiències	

matemàtiques	dels	pares	en	el	país	d’origen	eren	un	condicionant	de	pes	a	 l’hora	d’abordar	

l’ajuda	 als	 seus	 fills	 en	 el	 nou	 país.	 D’alguna	manera	 podem	dir	 que	 les	Matemàtiques	 «del	

passat»	eren		el	punt	de	partida	d’anàlisi	de	les	Matemàtiques	dels	seus	fills	en	el	«present».	

També	a	través	de	les	entrevistes	inicials	es	podia	extreure	la	conclusió	que	les	diferències	en	

la	metodologia	—de	passat	i	present—	eren	un	factor	important	a	l’hora	d’ajudar	els	fills	en	les	

tasques	de	l’escola	a	casa.	Així,	en	una	de	les	entrevistes	una	mare	comenta:	«Yo	se	las	enseño	

cómo	a	mi	me	las	enseñaron,	pero	hay	veces	que	él	me	dice:	˝Mira	mami,	está	bien,	pero	a	mi	

en	 el	 colegio	 me	 las	 enseñan	 de	 otra	 manera»	 (Civil	 et	 alt.	 :2008:52).	 Si	 bé	 d’una	 banda	

valoraven	negativament	aspectes	del	currículum	del	nou	país,	de	 l’altra	els	comentaris	sobre	

les	 tècniques	 pedagògiques	 (tipus	 d’agrupaments,	 materials,	 problemes	 oberts,	 etc.)	 eren	

valorades	de	manera	satisfactòria.	Afloraven	en	 les	entrevistes	també	els	problemes	derivats	

de	la	diferència	lingüística,	per	bé	que	a	Barcelona,	els	entrevistats		valoraven	al	mateix	temps	

els	aprenentatges	pràctics	a	les	aules	d’acollida	per	a	una	millor	adaptació	en	detriment	de	la	

quantitat	de	continguts	que	els	seus	fills	es	perdien	dins	l’aula	ordinària.	Pel	que	fa	a	la	llengua,	

es	 constatava	 que	 a	 nivell	 pràctic,	 les	 diferències	 de	 vocabulari	 matemàtic	 entre	 el	 país	

d’origen	i	el	nou	país	eren	un	obstacle,	ja	que	un	mateix	concepte	podia	ser	anomenat	de	dues	

maneres	diferents.	

	

	 D’aquestes	experiències	descrites,	se’n	deriven	dues	conclusions	rellevants.	La	primera	

és	 que	 el	 fet	 que	 els	 pares	 hagin	 estudiat	 en	 un	 sistema	 diferent	 del	 dels	 seus	 fills	 fa	 que	

percebin	diferències	 importants	en	el	contingut	 i	en	 l’enfocament	entre	allò	que	els	seus	fills	

estan	 aprenent	 i	 allò	 que	ells	 van	 aprendre,	 i	 aquesta	percepció	 genera	 conflicte.	 En	 aquest	

sentit,	 l’experiència	 escolar	 viscuda	 pels	 pares	 i	 mares	 repercuteix	 a	 nivell	 afectiu	 i	 de	

confiança,	ja	que	molts	d'ells	tenen	una	mala	experiència	pel	que	fa	a	les	Matemàtiques,	i	això	

afecta	la	interacció	amb	els	seus	fills.	La	segona	conclusió,	remarcada	per	Civil,	Díez-Palomar,	

Menéndez	i	Acosta	(2008),	és	que	hi	ha	un	element	a	tenir	en	compte,	 la	 llengua,	 ja	que	pot	
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representar	 una	 dificultat	 de	 comunicació:	 els	 infants	 estudien	 els	 continguts	 i	 el	 vocabulari	

matemàtics	 en	 una	 llengua	 diferent	 de	 la	 que	 es	 parla	 a	 casa,	 i	 de	 la	 que	 van	 aprendre	 les	

Matemàtiques	 els	 seus	 pares,	 i	 aquest	 fet	 suposa	 una	 altra	 barrera	 a	 tenir	 en	 consideració.		

Així,	quan	pares	i	fills	interactuen	en	dues	llengües	a	l’hora	de	fer	els	deures,	han	de	treballar	

amb	dues	eines	comunicatives	diferents	i,	per	tant,	valoritzacions	diferents.		

	

	 Però	cal	ressaltar	que	aquestes	investigacions	mostren,	en	definitiva,	 la	necessitat	i/o	

l’obligació	que	l’escola	té	d’anar	més	enllà	del	model	habitual	i	oferir	recursos	a	les	famílies	per	

tal	de	minimitzar	les	diferències	que	hi	pugui	haver	entre	les	diferents	famílies	que	conformen	

una	 aula.	 Sobretot	 perquè	 en	 tots	 els	 casos	 els	 investigadors	 rebutgen	 la	 visió	 del	 dèficit	

associada	 a	 l’entorn	 de	 les	 famílies	 col·laboradores	 (els	 pares	 no	 valoren	 l’educació,	 hi	 ha	

manca	de	coneixements	a	les	llars,	etc.)	i,	en	canvi,	parteixen	d’una	valoració	dels	pares	com	a	

recurs	 intel·lectual	 en	 el	 procés	 d’aprenentatge	 de	 les	Matemàtiques	 dels	 seus	 fills,	 tal	 com	

apunten	Civil,	M.	i	Andrade,	R.	(2003).	

	
	 Els	estudis	de	Tucson	revelen	quines	són	 les	motivacions	que	condueixen	els	pares	a	

col·laborar	 en	 el	 treball	 de	 Matemàtiques.	 Aquestes	 motivacions	 creen	 quatre	 figures	 o	

models	parentals	(Civil	2005.63)	dels	quals	 ja	hem	parlat	més	amunt	(vegeu	supra):	els	pares	

«com	 a	 aprenents»,	 que	 respon	 a	 una	 motivació	 personal	 per	 aprendre-entendre	 les	

matemàtiques	que	s’estan	ensenyant	a	l’escola.	El	segon	model	és	el	de	pares	«com	a	pares»,	i	

respon	a	un	interès	de	les	famílies	que	té	com	a	motiu	principal	els	seus	fills;	en	aquest	cas,	els	

pares	volen	ser	«un	exemple»	per	poder	ajudar	els	seus	fills,	és	a	dir,	volen	adquirir	eines	per	

tal	 de	 poder	 ajudar	 els	 seus	 fills	 en	 les	 tasques	matemàtiques	 a	 casa.	 En	 tercer	 lloc,	 la	 dels	

pares	«com	a	mestres»:	es	tracta	d’aquells	pares	que	després	d’haver	viscut	una	experiència	

com	 la	 del	 Taller	matemàtic	 per	 a	 famílies,	monitoritzen	 altres	 pares	 que	 no	 han	 assistit	 al	

taller.	 Per	 últim,	 en	 els	 estudis	 de	 Tucson	 es	 fa	 referència	 a	 una	 quarta	 tipologia	 de	 la	 qual	

encara	 no	 hem	 parlat:	 pares	 «com	 a	 	 líders»,	és	 a	 dir,	 pares	 que	 recuperen	 el	 rol	 de	 líders	

perquè	han	recuperat	l'autoconfiança	i	poden	exercir	altra	vegada	el	rol	de	monitoratge	en	les	

tasques	d'ajuda	als	seus	fills.	Una	quarta	tipologia	que,	tanmateix,	serà	ben	útil	en	el	Taller	de	

Matemàtiques	d'aquest	Treball	de	Final	de	Màster.		
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1.3	El	deures	i	la	seva	relació	amb	l'aprenentatge	de	les	Matemàtiques		

	

Fer	deures	ben	poques	vegades	es	tradueix	en	una	millora	dels	aprenentatges	veritablement	

importants	per	a	l’infant	(Jaume	Funes:	2016).	El	fet	de	posar	o	no	posar	deures	no	garanteix	la	

quantitat	 d’èxit	 escolar	 d’un	 alumne.	 Actualment	 el	 debat	 convencional	 sobre	 els	 deures	 se	

situa	en	dues	direccions	que	cal	apuntar	breument.	D’una	banda	els	deures	no	són	més	que	

«una	 tortura	 per	 a	 l’alumne	 i	 per	 a	 la	 família»,	 afirma	 Francina	 Martí,	 presidenta	 de	

l’Associació	Rosa	Sensat	(Diari	Ara,	6	d’agost	de	2016).	Per	a	ella,	els	continguts	s’haurien	de	

treballar	a	l’aula	i	prou,	altrament,	és	una	manera	innecessària	d’omplir	l’agenda	de	l’infant,	i	

de	complicar	 la	vida	dels	pares.	A	 l’altra	banda	del	debat	es	qüestiona	 la	qualitat	de	 tot	allò	

que	es	fa	a	la	classe	si	el	treball	no	es	complementa	amb	un	suplement	a	casa	a	través	del	qual	

l’alumne	 posa	 a	 prova	 el	 seu	 hàbit	 de	 treball	 i	 la	 pròpia	 superació.	 Els	 partidaris	 d’aquesta	

darrera	opinió	concentren	les	energies	en	afirmar	que	les	tasques	a	casa	fomenten	l’autogestió	

de	la	responsabilitat	i	la	disciplina,	així	com	la	concentració.			

	

	 El	 debat	 ha	 estat	 ben	 viu	 i	 continua	 obert	 encara	 pel	 que	 fa	 als	 aspectes	 positius	 i	

negatius	de	 les	 tasques	escolars	a	casa,	així	com	de	 la	seva	repercussió	en	el	 rendiment	 i	en	

l’aprenentatge	de	l’alumne.	Es	tracta	d'un	debat	que	se	situa	tant	en	els	fòrums	d’experts,	com	

en	 l’àmbit	 educatiu	 específic,	 com	 ara	 associacions	 de	 pares,	 claustres	 de	 professors,	 etc.	 I	

sembla	que	va	per	llarg.		

	

Ara	bé,	en	algun	punt	del	debat	caldria	també	reflexionar	sobre	altres	aspectes,	com	

ara	 la	 conciliació	 horària	 escola-família5	i	 la	 col·laboració	 escola-família	 pel	 que	 fa	 a	 poder	

ajudar	els	pares	a	comprendre	quin	és	el	seu	paper	a	 l’hora	d’abordar	el	 tema	dels	deures	a	

casa,	que	és	un	dels	objectius	d’aquest	Treball	de	Final	de	Màster	centrat	en	els	«deures»	de	

Matemàtiques.		

	

	

	1.3.1	Una	visió	positiva	dels	deures	

	

Més	enllà	dels	tòpics	que	ha	generat	i	genera	el	debat	sobre	els	deures,	hi	pot	haver	una	visió	

positiva	 dels	 deures?	 Nosaltres	 creiem	 que	 els	 deures	 podrien	 funcionar	 si	 aportessin	 una	
																																																								
5	MELGAREJO,	 Javier	 (2008):	 expert	 en	 el	 sistema	 educatiu	 de	 Finlàndia,	 insisteix	 en	 la	 disponibilitat	
horària	compatible	per	tal	que	els	pares	s’impliquin	en	l’educació	dels	seus	fills	acompanyant-los	en	les	
tasques	de	l’escola,	estimulant	la	lectura	i	complementant	l’esforç	que	es	fa	des	de	l’escola.			
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manera	d’aprendre	diferent	de	 la	que	els	 infants	han	 fet	 servir	al	 llarg	del	dia	a	 l’escola.	Fer	

deures	 no	 hauria	 de	 ser	 sinònim	 de	 soledat	 i	 silenci,	 sinó	 una	 possibilitat	 de	 gaudir	 de	

moments	de	concentració,	una	ocasió	de	repte	per	a	un	mateix	i	a	l'hora	de	completar	allò	que	

s’ha	 fet,	 reflexionat	 o	 treballat	 a	 l’escola.	 Des	 d’aquest	 punt	 de	 vista,	 pensem	 que	

desapareixeria	en	part	la	visió	negativa	del	debat	que	hem	apuntat	més	amunt.	

	

	 Càrrega	 per	 als	 pares	 o	 suport	 a	 l’infant	 en	 una	 tasca	 «transcendent»?	 El	 pedagog	

Jaume	Funes	és	partidari	d’estar	al	 costat	de	 l’infant,	d’estimular-lo	pacientment	 i,	 sobretot,	

d’entendre	que	no	són	els	pares	els	qui	han	de	fer	els	deures	(Jaume	Funes:	2016:	141).	Des	

d’aquest	punt	de	vista,	ajudar	a	fer	les	tasques	escolars	a	casa	donaria	valor	a	la	nostra	funció	

com	a	pares	i	mares.	Ens	permetria	demostrar	que	també	els	pares	«som	útils»	per	a	la	«feina	

escolar»	que	els	 infants	porten	de	 l’escola.	És	una	manera	de	donar	valor	al	que	aprenen	els	

nens	i	nenes	a	l’escola	i	més	enllà	de	l’escola.		

	

	 El	problema	és	que	no	sempre	els	pares	i	mares	entenen	bé	el	contingut	dels	deures,	ja	

sigui	perquè	no	dominen	gaire	 la	matèria,	o	bé	perquè	no	troben	 la	 forma	de	ser	«útils»	als	

seus	 fills...	 o	 també	 perquè	 hi	 ha	 dificultats	 lingüístiques.	 I	 el	 més	 probable	 és	 que	 des	 de	

l’escola	no	hi	hagi	cap	protocol	respecte	a	aquesta	qüestió,	cap	tipus	d’orientació	que	els	pugui	

assessorar.	Així	doncs,	apuntem	alguns	principis	generals	que	poden	ajudar	aclarir	cap	a	quina	

direcció	caldria	avançar.	

	 En	 primer	 lloc,	 creiem	 que	 cal	 incorporar	 els	 pares	 en	 allò	 que	 l’escola	 considera	

important	 del	 dia	 a	 dia	 dels	 infants,	 i	 els	 deures	 podrien	 ser	 un	motiu	 de	 pes	 per	 propiciar	

aquest	acostament.	

	

	 En	 segon	 lloc,	 les	 escoles	 milloren	 la	 qualitat	 educativa	 quan	 hi	 ha	 una	 veritable	

participació	dels	pares	i	mares;	i	de	la	mateixa	manera,	els	nois	i	noies	tenen	més	probabilitats	

d’una	vida	escolar	positiva	si	perceben	aquesta	participació	des	de	 la	 llar.	Els	alumnes	serien		

conscients	 que	 escola	 i	 família	 van	 en	 la	mateixa	 direcció,	 que	 tenen	 el	mateix	 propòsit	 de	

donar-los	 suport	 en	 el	 seu	 aprenentatge,	 un	 punt	 fonamental	 que	 Epstein,	 J.	 L.	 (2001)	

assenyala	i	remarca	en	les	seves	investigacions.			

		

	 En	tercer	lloc,	el	poder	de	l’escola	ha	de	ser	compartit,	i	la	vida	familiar	ha	d’acceptar	

suggeriments	sobre	com	continuar	a	casa	la	influència	educativa	de	l’escola.	En	aquest	sentit,	

l’escola	té	el	deure	de	comprendre	i	conèixer	les	realitats	i	els	contextos	culturals	diversos	de	

les	 famílies	 dels	 seus	 alumnes,	 tal	 com	 hem	 descrit	 més	 amunt	 sobre	 l’experiència	 duta	 a	
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terme	 per	 la	 universitat	 d'Arizona	 a	 diferents	 indrets	 d’Amèrica	 (i	 també	 a	 Barcelona	 per	

alguns	dels	mateixos	autors).			

	
	 Tenint	en	compte	aquests	 tres	elements	que	acabem	de	descriure,	pensar	en	«com»	

els	pares	han	d’ajudar	en	els	deures	dels	fills	porta	inevitablement	a	considerar		que	l’educació	

és	també	un	afer	compartit,	comú,	i	que	l’escola	és	una	institució	de	vida	comunitària	que	va	

més	enllà	de	les	seves	portes.	Portar	un	fill	a	una	escola	vol	dir	compartir	la	seva	educació	amb	

més	adults	 i	d’altres	 infants.	Avala	aquesta	consideració	 la	teoria	sociocultural	 formulada	pel	

pedagog	Lev	S.	Vygotsky	(1934),	segons	la	qual	aprendre	és	un	procés	social,	i	 l’aprenentatge	

s’inscriu	com	un	fet	sociocultural	en	què	intervenen	també	els	adults.		

	

	 Jaume	Funes	 (2016)	planteja	dues	 fórmules	 ja	existents	encaminades	a	propiciar	que	

els	 pares	 puguin	 ajudar	 els	 infants	 en	 les	 tasques	 escolars	 a	 casa.	 La	 primera	 és	 el	 que	 ell	

anomena	 «clubs	 o	 tallers	 de	 deures»,	 que	 sovint	 són	 organitzats	 per	 entitats	 diferents	 de	

l’escola,	especialitzats	en	ajudar	els	infants	amb	menys	suport	familiar.	La	segona	és	el	«taller	

per	 a	 pares	 i	mares».	 Funes	 (2016:	 148)	 afegeix:	 «Els	 tallers	 per	 a	 pares	 i	mares,	 inscrits	 en	

dinàmiques	 de	 cooperació	 entre	 l’escola	 i	 la	 família,	 es	 basen	 en	 la	 idea	 que	 la	 vinculació,	

l’estreta	relació	afectiva,	l’ascendència	dels	adults	de	la	família,	s’ha	d’aprofitat	com	a		suport	

de	 l’aprenentatge».	 El	 problema,	 apunta	 aquest	 autor,	 és	 que	 no	 sempre	 els	 pares	 i	mares	

comprenen	en	contingut	dels	deures,	 i	d’això	se’n	deriva	que	sovint	 	ells	mateixos	es	creuen	

«poc	útils».	El	projecte	Enxaneta	d’Osona,	que	apadrina	l'Ajuntament	de	Vic,	vindria	a	ser	un	

conglomerat	d’aquestes	dues	fórmules,	ja	que	planteja	una	modalitat	que	consisteix	en	ajudar	

els	 infants	 a	 fer	 tasques	 escolars	—que	no	 sempre	 són	deures—,	bo	 i	 aprofitant	un	dia	 a	 la	

setmana	per	a	fer	tasques	d’escola	i	un	altre	per	a	orientar	infants	i	pares.			

	

	 Ara	bé,	si	 l’escola	determina	que	cal	 fer	deures,	aquests	poden	ser	un	problema?	Els	

deures	poden	arribar	a	fer	més	visibles	les	diferencies	entre	famílies	d’un	mateix	centre,	tenint	

en	 compte	 el	 grau	 de	 participació	 dels	 pares	 en	 les	 tasques	 dels	 seus	 fills?	 La	 resposta	 a	

aquestes	 preguntes	 podria	 ser	 que	 si	 l’escola	 estableix	 els	 deures	 com	 un	 complement	 de	

l’aprenentatge	dels	alumnes,	aquests	no	poden	quedar	reduïts	a	un	simple	encàrrec	de	l’escola	

a	la	família.	Des	del	nostre	punt	de	vista	caldria	considerar	els	deures	una	part	de	les	relacions	

escola	i	família	que	cal	construir	i,	en	aquesta	construcció,	hi	pot	haver	un	motiu	que	enforteixi		

la	relació	pares-fills-escola.		
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	 En	definitiva,	l’escola	s’ha	de	plantejar	com	ajudar	els	pares	a	organitzar	el	que	fan	els	

alumnes	quan	en	surten.	En	aquest	sentit,	i	pel	que	fa	a	aquest	Treball	de	Final	de	Màster,	és	

evident	que	quan	19	famílies	d’un	curs	(dues	aules)	de	46	alumnes	decideixen	participar	en	un	

taller	 de	matemàtiques	 basat	 en	 les	 tasques	 escolars	 a	 casa,	 alguna	 inquietud	 els	mou.	 I	 la	

resposta	a	aquesta	 inquietud	pot	ser	un	repte	molt	positiu	per	a	 les	relacions	escola-família-

alumnes.	 Un	 repte	 que	 reclama	 molta	 atenció	 i	 que	 s’abordarà	 en	 el	 gruix	 més	 important	

d’aquest	Treball	de	Final	de	Màster.	

	

	

	

1.3.2	Els	deures	i	l’aprenentatge	de	les	matemàtiques	

	

La	 relació	de	 les	 tasques	escolars	 fetes	a	casa	 i	 l’aprenentatge	de	 les	matemàtiques	planteja	

d’entrada	alguns	condicionants.	En	primer	lloc	la	diversitat	de	famílies	i	el	grau	d’alfabetització	

poden	 fer	visible	una	diferència	en	els	 resultats	de	 les	 tasques	d'aquesta	àrea	encomanades	

des	 de	 l’escola	 entre	 uns	 infants	 i	 uns	 altres.	 En	 aquest	 sentit,	 no	 sempre	 la	 «voluntat»	

d’ajudar	és	directament	proporciona	la	«possibilitat»	d’ajudar.		

	

	 Un	 altre	 condicionant,	 tal	 i	 com	 s’ha	 descrit	 més	 amunt	 en	 els	 diferents	 estudis	

d’Arizona	i	Barcelona,	és	que	les	experiències	de	Matemàtiques	viscudes	pels	pares	durant	el	

període	 escolar	 són	 en	 gran	mesura	 un	 factor	 que	 pot	 afectar	 la	 seva	 disposició	 en	 sentits	

diferents.	En	efecte,	les	metodologies	d’aprenentatge	difereixen	entre	el	que	molts	pares	van	

viure	a	 l’escola	en	el	passat	 i	 el	que	estan	vivint	els	 seus	 fills	 ara;	 i	 aquest	 fet	pot	 influir,	no	

solament	en	 la	predisposició	a	 ajudar,	 sinó	en	 la	manera	de	 resoldre	un	 repte	matemàtic.	A	

Arizona,	dins	el	projecte	MAPPS	aquest	condicionant	es	reflectia	en	la	manera	de	resoldre	les	

operacions	matemàtiques:	l’escola	—del	passat—	dels	pares	mexicans	insistia	en	les	taules	de	

multiplicar	i	l’escola	americana	dels	seus	fills	—del	present—	posava	més	èmfasi	en	la	manera	

de	 resoldre	 l’operació.	 I	 si	 a	 la	diferència	de	metodologies	 s’hi	 afegeix	el	 factor	 lingüístic,	 és	

evident	 que	 aquest	 condicionant	 pot	 ser	 decisiu	 a	 l’hora	 de	 parlar	 d’ajudar	 els	 fills	 en	 les	

tasques	 de	 Matemàtiques	 a	 casa.	 I	 aquest	 fet	 s’ha	 demostrat	 tant	 en	 el	 projecte	 de	 les	

Universitats	d’Arizona	i	de	Barcelona.		

	

	 Ara	bé,	tornant	a	la	pregunta	de	si	els	deures	poden	ser	un	problema	o	poden	arribar	a	

fer	més	visibles	les	diferencies	entre	famílies	d’un	mateix	centre,	tenint	en	compte	el	grau	de	

participació	dels	pares	en	les	tasques	dels	seus	fills,	és	evident	que	el	paper	de	l’escola	pot	ser	
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clau	a	l’hora	de	minimitzar	aquestes	diferències,	plantejant	experiències	que	ajudin	en	aquesta	

direcció.	I	a	l’hora	de	buscar	solucions,	més	que	emmirallar-se	en	països	capdavanters	des	d’un	

punt	de	vista	educatiu,	que	parteixen	de	realitats	socioculturals	diferents,	com	ara	Finlàndia,	el	

que	ha	de	fer	l’escola	és	analitzar	la	pròpia	realitat,	prendre-la	com	a	punt	de	partida	i	cercar	

respostes	 adequades	 que	 s’ajustin	 a	 la	 situació.	 Pel	 que	 fa	 a	 les	 Matemàtiques,	 hi	 ha	 un	

conjunt	 d’actuacions	 que	 caldrà	 tenir	 en	 compte	 i	 que	 seria	 bo	 de	 plantejar	 a	 través	

d'iniciatives:		

	

• L’organització	 de	 tallers	 a	 l’escola	—també	 de	Matemàtiques—	 pot	 ser	 una	 via	

perquè	els	pares	i	mares	s’impliquin	en	l’itinerari	educatiu	dels	seus	fills:	què	fan	i	

com	ho	fan.	Aquesta	implicació	fomentarà	la	confiança	que	no	és	el	mestre	qui	ho	

sap	 tot,	 sinó	 que	 ells,	 pares	 i	 mares,	 també	 poden	 fer	 aportacions.	 Alhora,	 diu	

Jaume	Funes	(2015:	179)	«L’alumnat	ha	de	descobrir	que	els	pares	i	mares	també	

formen	part	de	l’escola».	Implicar	els	pares	a	«ajudar	a	aprendre».		

	

• En	aquests	tallers	es	podrà	mostrar	a	les	famílies	quines	són	les	metodologies	que	

utilitza	l’escola	i	quins	són	els	materials	i	recursos	que	els	seus	fills	empren	quan	

aprenen	 matemàtiques.	 Així	 mateix	 es	 podran	 indicar,	 per	 exemple,	 les	

seqüències	d’un	aprenentatge	matemàtic	per	tal	que	els	pares	i	mares	visualitzin	

el	punt	de	partida	i	d’arribada	en	un	mateix		apartat,	com	ara	«càlcul	i	numeració»	

o	bé	«resolució	de	problemes».		

• A	 través	 dels	 tallers	 matemàtics	 els	 pares	 i	 mares	 tindrien	 l’oportunitat	 de	

comprendre	 que	 les	 seves	 expectatives	 respecte	 a	 allò	 que	 esperaven	 de	 les	

Matemàtiques	—derivades	del	seu	propi	aprenentatge—	divergeixen	en	el	fet	que	

el	nou	currículum	estructurat	per	competències	posa	èmfasi	en	el	procés	i	no	tant	

en	la	mecànica	ni	en	els	resultats.	En	la	investigació	de	Tucson,	hem	observat	que	

en	 diverses	 entrevistes	 les	mares	 reflectien	 preocupació	 per	 la	manera	 com	 als	

Estats	Units	s’estaven	ensenyant	les	operacions	i	les	taules	de	multiplicar,	tot	fent	

una	comparativa	entre	el	passat	 i	el	present:	«Nosotros	cuando	estábamos	en	 la	

escuela	 nos	 exigían	 que	 nos	 aprendiéramos	 las	 tablas	 del	 1	 al	 10	 y	 revueltas,	 y	

aquí	 no,	 aquí	 los	 niños	 batallan	 mucho,	 para	 poder	 hacer	 una	 cuenta	 sacan	 el	

cuadernito;	aquí	les	dan	un	cuaderno	y	atrás	traen	las	tablas.»		

	

	 	 En	definitiva,	 és	 a	 través	 d'aquests	 possibles	 «tallers»	 i	 d'aquestes	 iniciatives	

que	s'encetarien	a	l'escola	noves	vies	de	canvi	en	les	gramàtiques	de	col·laboració	pares-
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mestres-alumnes;	 noves	 dinàmiques	 a	 nivell	 concret	 d'aula	 o	 de	 cicle	 que	 portarien	 a		

crear	 nous	 escenaris	 	 de	 relació	 família-escola	 i,	 en	 particular	 en	 aquest	 cas,	 de	millor	

aprenentatge	de	les	Matemàtiques.		
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II.	CONTEXT	DE	LA	RECERCA	I	METODOLOGIA	
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2.1	Punt	de	partida	i	context	de	la	recerca	

	

La	recerca	que	presentem	està	contextualitzada	a	l’escola	Doctor	Joaquim	Salarich	de	Vic,	un	

centre	 públic	 depenent	 de	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya.	 Es	 defineix	 en	 els	 seus	 documents	

institucionals	com	a	centre	laic,	obert	i	democràtic;	amb	la	llengua	catalana	com	a	vehicular	i	

base	 de	 l’aprenentatge.	 Actualment	 consta	 de	 doble	 línia	 entre	 els	 cursos	 (de	 P4	 a	 6è	 curs	

d’Educació	Primària,	i	triple	línia	a	l’aula	de	P3.	El	centre	va	entrar	en		funcionament	a	l'octubre	

de	l’any	1974	d’una	manera	molt	significativa	per	al	conjunt	dels	d’aleshores	residents	al	barri:	

com	que	l’escola	estava	construïda	però	no	hi	havia	manera	de	posar-la	en	funcionament	per	

part	 de	 l’Administració	 franquista,	 la	 persistència	 dels	 pares	 i	mares	 que,	 juntament	 amb	 el	

director	 nomenat,	 Jesús	 López	 Santamaría,	 no	 van	 voler	 abandonar	 el	 recinte	 escolar,	 va	

provocar	que	s’inaugurés.	La	seva	construcció	formava	part	del	“Plan	de	urgencia	social”,	a	les	

acaballes	del	franquisme.		

	

									 El	 centre	 està	 ubicat	 al	 sud	 de	 la	 ciutat	 de	Vic,	 entre	 els	 barris	 de	 la	 Plaça	 d’Osona,	

Serradesanferm,	Santa	Anna	i	Estadi.	Entre	els	equipaments	propers,	hi	ha	ubicada	una	escola	

Bressol	Municipal,	un	centre	Cívic	i	un	complex	esportiu.	

	

									 La	majoria	d’alumnes	del	centre	procedeixen	d’aquests	barris	esmentats	i	es	desplacen	

a	 l’escola	 a	 peu.	 El	 nivell	 econòmic	 de	 les	 famílies	 és	 mitjà-baix,	 amb	 procedències	

geogràfiques	 diverses	 i,	 per	 tant,	 coneixements	 lingüístics	 i	 culturals	 molt	 variats:	 Marroc,	

Equador,	 Índia,	 Brasil,	 Xina,	 Ghana,	 entre	 altres.	 Amb	 un	 60	 %	 d'infants,	 però,	 de	 famílies	

catalanoparlants.	

	

El	 centre	 té	actualment	448	alumnes,	des	de	P3	 fins	a	6è	curs	de	primària,	amb	una	

ràtio	aproximada	de	25	alumnes	per	aula.		

	

								Pel	 que	 fa	 a	 la	 llengua	materna	dels	 alumnes,	 podem	 fer	 la	 classificació	 següent:	 2,36%	

d’altres	 llengües	 romàniques:	 francès,	 romanès,	 italià	 i	 portuguès	 (brasiler);	 45,49%	 de	

llengües	no	romàniques:	anglès,	xinès,	sud	africà	i	amazig.		

	

		 Respecte	 a	 la	 procedència	 de	 l’alumnat	 nouvingut,	 una	 major	 part	 de	 famílies	

provenen	de	països	extracomunitaris:	Marroc:	38,09%,	Ghana:	23,80%,	 Índia	14,2%	 i	 la	Xina:	

11,90%.	
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Durant	el	curs	2015-	2016	hem	tingut	l’oportunitat	de	poder	exercir	de	tutor	de	Segon	curs	de	

Cicle	Inicial	de	Primària	a	l’escola	Doctor	Joaquim	Salarich	de	Vic,	un	centre	on	s’estan	portant	

a	 terme	 canvis	 a	 nivell	 metodològic	 en	 diverses	 àrees	 de	 coneixement,	 entre	 elles	 la	 de	

Matemàtiques.	L’objectiu	d’aquests	canvis	ha	estat	adaptar	l’àrea	de	Matemàtiques	al	treball	

actual	 per	 Competències.	 Durant	 aquest	 període	 s’ha	 format	 una	 comissió	 de	 treball	 que	

abordava	tant	la	reflexió	teòrica,	com	el	disseny	de	projectes	d’actuació.	L’escola,	per	tradició	i	

per	convenciment,	tenia	clar	que	els	canvis	a	dur	a	terme	haurien	de	comptar	amb	la	projecció	

cap	 a	 les	 famílies.	 L’acció	 educativa	 actual	 a	 l’escola	Doctor	 Salarich	 que	 afavoreixi	 el	 vincle	

escola	 i	 família	consta	 	en	els	documents	de	Pla	d'Acció	Tutorial;	Projecte	Educatiu	de	Centre	

(àmbit:	Convivència)	i	Pla	General	Anual.	En	tots	aquests	documents	podem	trobar	referències	

específiques	als	vincles	escola	i	família	i	que	es	concreten	en	tres	objectius:	

• «Implicar	els	pares	en	l’educació	del	seus	fills	/filles»		

• «Afavorir	la	relació	entre	mestres	i	família»		

• «Aconseguir	que	les	famílies	valorin	l’escola	com	a	entitat	educadora»	

	

	 D'altra	 banda,	 la	 materialització	 d’aquests	 objectius	 es	 tradueixen	 en	 accions	 de	

diferents	àmbits	en	què	aquests	vincles	es	potencien	en	major	o	menor	mesura:	

	

a) Projecte	 Mares	 enllaç:	 Té	 com	 a	 objectiu	 establir	 a	 cada	 curs	 un	 triangle	 de	

comunicació	entre	el	docent,	una	mare	autòctona	i	una	mare	nouvinguda.	El	projecte	

vol	assegurar	que	les	informacions	escolars	del	dia	a	dia	arribin	a	les	famílies		i	siguin	

enteses;	 al	mateix	 temps	 vol	 ser	 una	 eina	 de	 cohesió	 entre	 les	 famílies	 de	 cultures	

diverses	 i	 força	 distants	 entre	 elles.	 Les	 funcions	 de	 la	 mare	 enllaç	 són	 bàsicament	

animar	 a	 la	 participació	 en	 activitats	 escolar	 obertes	 a	 famílies	 i	 informar	 de	 les	

propostes	i	peticions	de	col·laboració	de	part	del	professorat	en	activitats	escolars.	Hi	

participa	la	Universitat	de	Vic.	

	

b) Projecte	Enxaneta:	És	un	model	d’acompanyament	a	 l’èxit	acadèmic	de	 l’alumnat.	Té	

com	 a	 objectiu	 construir	 una	 xarxa	 territorial	 comarcal	 per	 a	 l’èxit	 acadèmic	 de	 tot	

l’alumnat	 i	potenciar	 les	relacions	escola-família-entorn,	mitjançant	 la	participació	de	

tots	 els	 actors	 en	 un	 projecte	 que	 doni	 una	 resposta	 global	 a	 les	 necessitats	 de	

l’alumnat.	 Hi	 participen	 la	 Universitat	 de	 Vic	 i	 el	 Consell	 Comarcal	 d’Osona,	

l'Ajuntament	i	les	escoles		participants.	
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c) Activitats	 periòdiques	 de	 participació	 concretes	 relacionades	 amb	 l’estímul	 per	 a	

l’aprenentatge:			

	

• Infant	 protagonista	 de	 P3	 (iniciada	 el	 curs	 2007-2008):	 amb	 la	 implicació	 dels	

pares,	 l’infant	 protagonista	 porta	 de	 casa	 durant	 una	 setmana	 objectes	

significatius.	Una	tarda	durant	aquesta	setmana	la	família	concreta	entra	a	l’aula		i	

porta	a	terme	una	activitat	

• Les	 famílies	 a	 l’escola	 de	 P4	 (iniciada	 el	 curs	 2011-2012):	 durant	 una	 tarda	 a	 la	

setmana,	 una	 família	 prepara	 i	 planteja	 una	 activitat	 per	 dur	 a	 terme	 a	 l’aula:	

elaborar	un	menjar,	cantar	cançons,	explicar	un	ofici,	etc.		

• Les	 reunions	 pedagògiques	 (obertes	 a	 totes	 les	 famílies;	 iniciades	 el	 curs	 2015-

2016).	 Tenen	 per	 objectiu	 tractar	 aspectes	 curriculars	 concrets	 per	 tal	 de	 donar	

eines	 i	 recursos	 als	 pares	 a	 l’hora	 de	 treballar	 continguts.	 Enguany	 l’escola	 va	

comptar	amb	la	presència	de	la	Dra.	Isabel	Sellas,	que	va	abordar	el	tema	del	càlcul	

mental.	

• L’hora	 del	 conte:	 tradicionalment	 l’escola	 du	 a	 terme	 aquesta	 activitat	 de	

biblioteca	escolar	amb	l’ajuda	de	l’AMPA	un	cop	al	mes	i	fora	de	l’horari	lectiu.	Les	

famílies	i	els	infants	són	convidats	a	escoltar	un	conte			

	
d) Altres	 activitats	 puntuals	 planificades	 conjuntament	 claustre	 i	 AMPA:	 els	 berenars	

interculturals	(el	dia	de	la	Castanyada);	el	mercat	de	la	joguina	de	segona	mà	(un	cop	

l’any);	 el	 Carnestoltes	 del	 barri;	 les	 parades	 de	 llibres	 per	 sant	 Jordi;	 la	 Caminada	

popular;	la	festa	de	Benvinguda	per	famílies	de	P3,	P4	i	P5.		

	

e) Classes	de	llengua	catalana	per	a	mares	nouvingudes:	amb	la	participació	del	Centre	

de	Normalització	Lingüística.	

	
	 Dins	aquest	context,	el	Taller	de	Matemàtiques	dut	a	terme	enguany	i	que	ha	permès	

recollir	 les	 dades	 per	 assolir	 els	 objectius	 d’aquest	 Treball	 de	 Final	 de	 Màster,	 si	 bé	 d’una	

banda	vindria	a	 completar	 la	 voluntat	explícita	de	vinculació	pares	 i	 escola,	de	 l’altra	és	una	

experiència	concreta	de	l’Àrea	de	matemàtiques	que	no	compta	amb	cap	precedent	a	dins	de	

l’escola	Doctor	Joaquim	Salarich.	

	

Inicialment	 tot	 el	 Claustre	 de	 Professors	 hem	 participat	 en	 una	 formació	 interna	

impartida		per	formadors	de	la	Universitat	de	Vic.	Dins	d’aquest	context,	va	néixer	la	iniciativa	
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d’un	 projecte	 pedagògic	 que	 volia	 donar	 resposta	 a	 una	 demanda	 que,	 a	 finals	 del	 primer	

trimestre	del	curs,	van	manifestar	d'un	grup	de	pares	i	mares	de	segon	curs	de	Cicle	Inicial	per	

tal	de	 comprendre	allò	que	els	 seus	 fills	 estan	 treballant	a	 l’aula	diàriament	pel	que	 fa	a	 les	

matemàtiques	i	donar-los	suport	a	casa.		

	

Per	 a	 l’equip	 docent	 del	 Cicle	 Inicial,	 i	 també	 per	 a	 la	 direcció	 del	 centre,	 donar	

resposta	 a	 aquesta	 demanda	 va	 esdevenir	 una	 prioritat,	 alhora	 que	 va	 brindar-me	 una	

oportunitat	molt	 interessant	per	realitzar	una	petita	 investigació	que	és	 la	que	dóna	forma	a	

aquest	Treball	 de	Final	de	Màster.	Així	 doncs,	 l’estudi	que	es	presenta	a	 continuació	parteix	

d’una	 situació	 real:	 la	 necessitat	 i/o	 la	 inquietud	expressada	per	 les	 famílies,	 i	 també	 	d’una	

motivació	 personal	 coma	 estudiant	 d’un	 Màster	 que	 té	 com	 a	 prioritat	 la	 Innovació.	 Des	

d’aquesta	 perspectiva,	 l’estudi	 parteix	 d’una	 situació	 inicial,	 la	 impossibilitat	 d’un	 grup	 de	

pares	de	poder	 ajudar	 els	 fills	 en	 les	 tasques	de	matemàtiques	 a	 casa,	 i	 a	 partir	 d’un	 seguit	

d’intervencions	el	que	pretén	el	projecte	és	intentar	modificar	o	transformar	aquesta	situació	

inicial.		

	

	

2.2.	Metodologia,	instruments	i	procés	d'anàlisi	de	les	dades	

	

	

	2.2.1	Tipus	de	recerca		

	

Respecte	 a	 la	 metodologia	 emprada,	 es	 tracta	 d’una	 recerca	 qualitativa	 a	 partir	 d’una	

observació	 no	 participant,	 i	 tots	 els	 instruments	 utilitzats	 responen	 a	 aquest	 paradigma	 de	

recerca	i	tenen	com	a	finalitat	observar	quins	canvis	ha	propiciat	el	Taller	partint	d’una	situació	

inicial	 i	 avançant	 cap	 a	 una	 situació	 final	 després	 de	 l’assistència	 a	 sessions	 formatives;	 uns	

instruments	que	tot	seguit	descriurem.			
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2.2.2	Instruments	d'anàlisi	per	a	l'obtenció	de	dades	

	

Al	 llarg	de	 les	sessions	del	Taller,	s’han	utilitzat	diferents	 instruments	d’observació	 i	obtenció	

de	dades.	Així,	per	tal	de	donar	resposta	al	primer	objectiu	del	treball:	 	«detectar	 i	 analitzar	

quins	 són	 els	 interessos	 previs	 de	 les	 famílies	 per	 voler	 participar	 en	 un	 Taller	 de	

Matemàtiques»,	 s’ha	 utilitzat	 un	 primer	 instrument	 de	 recerca:	 l’enquesta	 inicial.	 A	 través	

d’aquest	 instrument,	 s’han	 pogut	 recollir	 informació	 sobre	 aspectes	 de	 context	 familiar,	

motivacions	i	expectatives	relacionades	amb	el	Taller	de	Matemàtiques.	En	aquesta	enquesta,	

en	total	es	preveuen	9	preguntes	amb	dos	objectius	clars.	El	primer	és	obtenir	 informació	de	

primera	 mà	 sobre	 aquells	 aspectes	 que	 poden	 ajudar	 a	 conèixer	 més	 de	 prop	 les	 famílies	

participants	en	el	Taller	de	Matemàtiques.	Cobreixen	aquest	objectiu	les	6	primeres	preguntes.	

El	segon	objectiu	pretén	identificar	els	motius	pels	quals	cada	una	de	les	famílies	va	sol·licitar	

participar	en	el	Taller	i	començar	a	deduir	quines	són	les	dificultats	amb	les	quals	es	troben	els	

pares	 i	 mares	 quan	 han	 d’ajudar	 els	 infants	 a	 completar	 les	 tasques	 escolars	 en	 l’àrea	 de	

Matemàtiques.	Cobreixen	aquest	objectiu	les	3	darreres	preguntes:	

	

Nom	i	cognom:		
	
Nom	del	fill/filla:					
																																											
	1.	Grau	d'alfabetització.	Nivell	d'estudis.	Lloc	on	
ha	estudiat:		
	

	
	

2.	Situació	laboral:	
	

	

3.	Nombre	de	fills.	Nombre	de	fills	escolaritzats	a	
l'escola:	
	

	
	

	
4.	Amb	quina	persona	de	la	família	fan	els	deures	
els	fills?	
	

	

5.	En	quin	lloc	de	la	casa	fan	els	deures	i	en	quin	
moment	del	dia?	
	

	
	

6.	Controleu	els	deures	del	vostre	fill?	
	

	
	

7.	Per	quina	raó	us	heu	apuntat	a	aquestes	
sessions?	Què	n'esperen?	Creus	que	us	serviran	
aquestes	sessions?	
	
	

	
	

8.	Us	agraden	les	matemàtiques?	
	

	
	

9.	Et	trobes	amb	alguna	dificultat	quan	ajudes	el	
teu	fill	o	filla	a	fer	els	deures?	Amb	quines?	
	
	

	

		OBSERVACIONS:	
	

	
	

Fig.	1	 Enquesta	inicial	
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Per	 donar	 resposta	 al	 segon	 objectiu:	«analitzar	 quins	 canvis	 propicia	 un	 Taller	 de	

Matemàtiques	a	 l’hora	d’ajudar	a	 les	 famílies	en	 la	 realització	de	 les	 tasques	escolars	dels	

seus	fills»,	s’empraran	un	seguit	d’instruments:	d’una	banda,	una	tasca	inicial	de	resolució	de	

problemes	de	Matemàtiques,	que	es	durà	a	 terme	amb	 les	 famílies	 i	el	 seus	 fills	abans	de	 la	

formació;	 de	 l’altra	 la	mateixa	 tasca	 duta	 a	 terme	 un	 cop	 finalitzada	 la	 formació.	 Ambdues	

tasques	 seran	enregistrades	 	 amb	 la	 finalitat	 d’obtenir	mostres	 d'àudio,	 tant	 pel	 que	 fa	 a	 la	

interacció	 adult-infant,	 com	 pel	 que	 fa	 al	 procés	 de	 resolució	 de	 la	 tasca.	 A	 més,	 durant	

aquestes	 dues	 sessions,	 es	 prendran	 notes	 de	 camp	 (anotacions	 de	 camp)	 de	 tots	 aquells	

elements	 que	 tinguin	 importància	 des	 del	 punt	 de	 vista	 de	 l’anàlisi	 de	 dades.	 Un	 cop	

obtingudes	les	dades,	el	pas	següent	serà	relacionar	les	dades	obtingudes	en	ambdues	sessions	

mitjançant	una	metodologia	comparativa	de	dades	per	veure	si	s’han	produït	canvis.		

	

	 Per	 tal	 de	 recollir	 dades	 significatives	 al	 llarg	 del	 procés	 de	 resolució	 de	 la	 tasca	

matemàtica,	 es	 planteja	 un	model	 de	 full	 d'observació	 que	 té	 en	 compte	 diversos	 elements	

concrets:	 a)	 aspectes	 organitzatius	 de	 la	 tasca;	 b)	 actitud	 de	 l’adult	 i	 de	 l’infant	 durant	 la	

realització	de	 la	 tasca;	c)	passos	a	seguir	durant	 la	 resolució	del	problema	matemàtic	 i	d)	 les	

observacions	particulars.	Aquests	quatre	aspectes	ofereixen	informació	sobre	com	és	el	treball	

de	les	famílies	abans	i	després	de	la	formació	en	el	Taller	de	Matemàtiques.		

	

	
																		Fig.	2		Plantilla	de	recollida	de	dades	durant	la	realització	conjunta	pares-fills	de	la	tasca	matemàtica	 	
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											Per	a	una	major	i	millor	interacció	entre	pares	i	fills	a	l’hora	de	fer	les	tasques	conjuntes	

del	Taller	de	Matemàtiques,	cal	plantejar	una	activitat	idònia,	que	suposi	un	repte	matemàtic	

que	 convidi	 al	 diàleg,	 al	 raonament	 i	 a	 la	 possibilitat	 de	 donar-hi	 respostes	 múltiples.	 Així	

doncs,	es	planteja	un	problema	«Els	arbres	del	pati»	obert	 i	 complex,	que	permeti	 solucions	

variades	 i	 que	 potenciï	 la	 discussió	 dels	 participants;	 un	 problema	 basat	 en	 un	 tema	

engrescador,	des	del	nostre	punt	de	vista,	per	als	alumnes.	Respecte	al	grau	de	la	dificultat,	cal	

que	 sigui	 un	 problema	 amb	un	 nivell	 de	 resolució	mitjà-baix,	 és	 a	 dir,	 assolible	 tant	 a	 nivell	

visual	com	lingüístic.		

	

														L’objectiu	de	la	tasca	és	facilitat	la	interacció	entre	els	infants	i	els	seus	pares	i	mares,	

no	 pas	 comprovar	 únicament	 si	 són	 capaços	 de	 trobar	 la	 solució	 o	 més	 d'una.	 Com	 que	

l’observador	no	pot	intervenir	en	l’orientació	de	l’activitat,	cal	buscar	la	manera	més	senzilla	i	

clara	 d’exposició	 de	 les	 dades,	 de	 facilitat	 de	 lectura,	 etc.	 els	 elements	 	 necessaris	 per	 a	 la	

resolució	 del	 problema.	Dit	 d’una	 altra	manera,	 el	 text	 i	 la	 presentació	 de	 l’activitat	 han	 de	

convidar	a	la	plena	autonomia	a	l’hora	de	treballar.	Finalment	la	presentació	es	preveu	que	es	

faci	 en	 dos	 fulls	 diferents:	 un	 que	 contingui	 l’enunciat;	 l’altre	 preparat	 per	 a	 l’execució	 del	

problema,	segons	que	mostren	els	quadres	següents:	 	

	

	
Fig.	3	Model	del	full	1	de	la	tasca	inicial	i	final.	

	



	 38	

	
Fig.	4	Model	del	full	2	de	la	tasca	inicial	i	final.	

	

	

	

													Finalment,	 per	 donar	 resposta	 al	 tercer	 objectiu:	 «analitzar	 les	 aportacions	 que	 el	

taller	ha	propiciat	a	les	famílies	participants»	s'utilitzarà	un	darrer	instrument,	l'enquesta	final	

(vegeu	 supra)	 Aquesta	 enquesta	 té	 per	 objectiu	 recollir	 les	 aportacions	 i	 valoracions	

expressades	 per	 les	 famílies	 després	 d'haver	 dut	 a	 la	 pràctica	 el	 Taller	 de	 Matemàtiques.				

L’enquesta	 final	consta	de	7	preguntes	que	tenen	per	objectiu	observar	si	 s’ha	experimentat	

algun	canvi:		
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Fig.	5	 Enquesta	final	

	
	
	

	

2.2.3	La	selecció	de	participants	

	

A	diferència	dels	estudis	duts	a	terme	a	Tucson,	i	que	hem	tractat	en	el	Marc	teòric	d'aquest	

Treball,	 on	 els	 investigadors	 van	 treballar	 amb	 famílies	 amb	 situació	 d'exclusió	 social	

majoritàriament	llatines,		cal	dir,	en	primer	lloc,	que	en	el	nostre	estudi	no	hi	ha	hagut	selecció	

de	participants.	Tampoc	en	cap	moment	s'ha	partit	de	criteris	de	representativitat,	ja	que	s’ha	

col·laborat	amb	 tots	els	pares	 i	mares	que	van	accedir	a	participar	en	 l’estudi.	 S’ha	 treballat	

amb	 totes	 aquelles	 famílies	 que	 voluntàriament	han	accedit	 a	 participar	 en	el	 taller	 després	

d’haver	estat	informats	a	través	d’una	reunió	específica.	I	no	podem	perdre	de	vista	que	en	el	

nostre	cas	la	iniciativa	va	partir	dels	mateixos	pares	i	mares,	que	van	fer	la	demanda	concreta	

d'assessorament	pel	que	fa	als	deures	de	Matemàtiques.		

	

	 Cal	destacar	que	la	majoria	de	participants	eren	mares,	així	com	també	que	un	70%	de	

participants	 no	 disposen	 d’estudis	 superiors	 i	 que	 un	 36%	 del	 total	 no	 tenen	 feina.	 Ara	 bé,	
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constatem	que,	 tot	 i	no	haver	dut	a	 terme	cap	 tipus	de	 selecció,	en	 l'anàlisi	de	 les	dades	es	

percep	que	hi	ha	una	representació	variada	pel	que	fa	a	la	tipologia	de	les	famílies	participants.	

El	 conjunt	 és	 una	 mostra	 que	 reflecteix	 la	 composició	 de	 tots	 els	 models	 socioculturals	

familiars	presents	a	l'escola	Doctor	Joaquim	Salarich	de	Vic,	tal	com	es	detalla	en	l'apartat	dels	

resultats	(vegeu	infra).	

	

	

	

2.2.4		Organització	del	Taller	de	Matemàtiques	

	

En	aquest	apartat	cal	detallar	el	contingut	del	Taller	de	Matemàtiques,	perquè	és	en	el	decurs	

d'aquest	 Taller,	 que	 es	 va	 dur	 a	 terme	 entre	 els	mesos	 de	 febrer	 i	 juny	 de	 2016	 a	 l’escola	

Doctor	 Joaquim	 Salarich,	 on	 s'han	 obtingut	 les	 dades	 que	 més	 endavant	 analitzarem.	 A	

continuació	n'oferim	les	fases	de	realització:		

	

1. Presentació	 del	 projecte	 al	 Claustre	 de	 l'escola.	 Modificacions,	 suggeriments	 i	

aprovació	(febrer	de	2016).		

	

2. Presentació	del	projecte	a	 les	 famílies	(març	de	2016)	a	través	d’una	primera	reunió	

informativa	 i	 la	 tramesa	 posterior	 d’una	 carta	 on	 es	 detallen	 l’esquema	 organitzatiu	

del	 Taller,	 el	 model	 de	 formació	 i	 les	 dades	 sobre	 horaris	 (veure	 annex	 2).	 Les	

inscripcions	es	van	fer	un	cop	acabada	la	reunió.	Es	van	inscriure	al	Taller	un	total	de	

19	famílies,	cosa	que	representava	un	41,3%	del	total	de	famílies	de	2n	curs.		

	

3. Fases	de	 realització	del	 Taller	 	 (maig):	a	causa	de	 l’alt	nombre	d’inscripcions,	es	van	

haver	 de	 fer	 tres	 sessions	 consecutives	 durant	 la	 segona	 i	 tercera	 sessió.	 D’aquesta	

manera	s’assegurava	l’assistència	de	totes	les	famílies	sol·licitants	en	funció	de	la	seva	

disponibilitat	 horària.	 No	 es	 pot	 oblidar	 que	 l’objectiu	 del	 taller	 era	 poder	 donar	

resposta	a	totes	 les	famílies.	Per	tal	de	poder	realitzar	una	observació	exhaustiva	del	

procés,	 es	 va	 comptar	 amb	 la	 col·laboració	d’una	altra	mestra	de	 l’escola,	 d’aquesta	

manera	 es	 va	 poder	 dur	 a	 terme	 l’observació	 no	 participant	 en	 dos	 grups	 reduïts.	

Durant	 la	primera	sessió,	es	va	dur	a	terme	una	tasca	de	resolució	de	problemes	per	

part	 de	 les	 famílies	 participants	 conjuntament	 amb	 els	 seus	 fills.	 La	 tasca	 de	

l’investigador	en	aquest	cas	era	d’observació	i	de	captura	de	mostres	d’àudio	de	cada	

interacció.	(	veure	annex	5).	La	segona	sessió,	 i	partint		de	les	observacions	anotades	
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en	el	decurs	de	realització	de	la	tasca	inicial	conjunta,	s’han	donat	pautes	de	treball	a	

les	 famílies	 per	 poder	 ajudar	 en	 les	 tasques	 escolars	 matemàtiques	 	 a	 casa	 d’una	

manera,	partint	d’un	debat	sobre	els	deures	com	a	eix	central	(veure	annex	8).	Després	

del	 debat,	 i	 a	petició	dels	pares,	 es	 va	explicar	 i	 posar	 en	pràctica	 la	 suma	 i	 la	 resta	

sense	 algorisme,	 ja	 que	 era	 un	 contingut	 matemàtic	 que	 els	 preocupava	 molt.	 La	

tercera	sessió	tenia	per	objectiu	mostrar	a	les	famílies	el	contingut	del	currículum	de	

Primària	 pel	 que	 fa	 a	 les	 matemàtiques	 i	 explicar	 en	 què	 consisteix	 el	 «treball	 per	

competències»,	 un	 altre	 dels	 punts	 que	 els	 preocupava.	 Durant	 la	 segona	 part	

d’aquesta	sessió,	es	van	presentar	diversos	materials		relacionats	amb	la	numeració	i	el	

càlcul:	 el	 plafó	 numèric,	 el	 cuc	 de	 boles,	 les	 regletes	 i	 diversos	materials	 relacionats		

amb	el	 comptatge.	 	 	Durant	 la	quarta	 sessió	 es	 va	 convidar	 els	 pares	 a	 realitzar	per	

segona	 vegada	 la	 tasca	 inicial	 conjuntament	 amb	els	 infants.	 L’objectiu	 de	 repetir	 la	

mateixa	tasca	era	veure	si	hi	havia	hagut	alguna	transformació	respecte	a	 la	primera	

vegada	i	així	poder	valorar	de	forma	clara	els	canvis,	si	esqueia.	

	

4. Posteriorment	a	 la	quarta	sessió	es	va	dur	a	 terme	una	sessió	 de	 cloenda	 (berenar),	

amb	 la	 participació	 de	 totes	 les	 famílies	 participants,	 els	 mestres	 investigadors	 i	 la	

direcció	del	centre,	amb	un	parlament	de	la	Cap	d’estudis.	

	

	

	

2.2.5	Procés	d'anàlisi	

	

En	aquest	apartat	es	detallarà	el	procés	seguit	per	tal	d'analitzar	les	dades	obtingudes	a	través	

dels	diferents	 instruments,	 seguint	 la	modalitat	 	de	 la	 recerca	qualitativa	que	és	aquella	que	

permet	una	millor	valoració	del	que	ha	succeït	en	el	decurs	del	Taller	de	Matemàtiques.	Així	

doncs,	 aquest	 procés	 té	 el	 propòsit	 de	 recollir,	 per	 després	 analitzar,	 les	 dades,	 tenint	 en	

compte	el	plantejament	proposat	i	dissenyat	i	el	context	on	es	du	a	terme	l'estudi.	

	

	

2.2.5.1	Enquesta	inicial	

	

L'enquesta	inicial	es	planteja	al	començament	del	Taller	(vegeu	supra).	El	buidatge	i	anàlisi	de	

les	dades	que	aporta	aquest	instrument	s'ha	dut	a	terme	pregunta	per	pregunta	i,	és	a	partir	
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de	 les	 constants,	 que	 s'han	 elaborat	 gràfics	 que	mostren	 els	 percentatges	 de	 les	 respostes.	

Cadascun	dels	gràfics	conté,	a	més,	una	anàlisi	valorativa	específica.			

	

	

	

2.2.5.2	Full	d'observacions	de	la	tasca	inicial	-	final	de	resolució	de	problemes		

	

Relacionant	les	dades	obtingudes	en	ambdues	observacions	(vegeu	supra)	 i	 les	transcripcions	

d'àudio	obtingudes,	que	s'inclouen	en	 l'apartat	del	 full	 "observacions",	es	podrà	establir	una	

comparativa	 i	 extreure'n	 resultats.	 La	 metodologia	 que	 utilitzem	 per	 tal	 d'obtenir	 	 la	

informació	és	assignar	les	constants	a	uns	"patrons"	que	han	de	permetre	visualitzar	els	tipus	

de	transformacions	operades	que	han	tingut	lloc	entre	la	realització	de	la	tasca	inicial	i	la	final.	

Aquests	 patrons	 han	 estat	 classificats	 d'acord	 amb	 els	 diferents	 apartats	 del	 full	

d'observacions:	a)	Aspectes	organitzatius;	b)	Actitud	i	c)	Resolució	de	problemes.			

	

	 	

2.2.5.3	Tasca	inicial	-	final	de	resolució	de	problemes	matemàtics	

	

Per	a	l'anàlisi	de	les	dades	recollides	a	través	d'aquest	instrument,	caldrà	establir	comparatives	

que	 es	 detallaran	 punt	 per	 punt	 entre	 tots	 dues	 tasques	 a	 partir	 de	 les	 anotacions	 de	

l'observant	i	les	mostres	d'àudio.	D'aquesta	manera,	podrem	observar	si	hi	ha	hagut	canvis	en	

la	 manera	 com	 s'ha	 resolt	 la	 tasca	 abans	 i	 després	 de	 la	 formació:	 aspectes	 organitzatius	

actituds,	 i	 resolució	 de	 problemes.	 No	 entrarem	 a	 analitzar	 alguns	 aspectes	 de	 tipus	

matemàtic,	com	ara	 la	diversitat	de	respostes	de	cada	participant	perquè	aquestes	dades	no	

responen	a	cap	objectiu	d'aquest	Treball,	tot	i	que	serien	d'enorme	interès	de	cara	a	un	altre	

estudi	més	ampli.		

	

	

2.3.5.4	Enquesta	final	

	

L'enquesta	 final	es	planteja	al	 final	del	Taller	després	de	 les	sessions	 formatives	 i	de	 la	 tasca	

final	 de	 resolució	 de	 problemes.	 El	 buidatge	 i	 anàlisi	 de	 les	 dades	 que	 aporta	 aquest	

instrument	s'ha	dut	a	terme	de	la	mateixa	manera	que	l'enquesta	inicial,	és	a	dir,	pregunta	per	

pregunta.	És	a	partir	de	les	constants,	que	s'han	elaborat	gràfics	que	mostren	els	percentatges	

de	les	respostes.	Cadascun	dels	gràfics	conté,	a	més,	una	anàlisi	valorativa	específica.			
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3.1		L’enquesta	inicial	

	

En	aquest	apartat	es	mostrarà	informació	recollida	a	través	de	cadascuna	de	les	preguntes	que	

componen	l'enquesta	inicial.	A	nivell	general	podem	dir	que	dels	de	19	participants	en	el	Taller	

de	Matemàtiques,	 es	 va	 rebre	 la	 resposta	de	 l'enquesta	de	14	 famílies.	 Val	 la	 pena	precisar	

també	que,	de	les	19	famílies	que	van	sol·licitar	assistir	al	Taller,	finalment	en	van	participar	un	

total	de	17.	A	continuació	s'aniran	valorant	i	analitzant	els	resultats	obtinguts.			

	

	

3.1.1	Informació	del	context	familiar	dels	participants	

	

	

1.	Sexe	dels	participants:	

	

																																				 	
	 	 	 	 			Fig.	6:	Sexe	dels	participants	

	

	

Com	es	pot	veure	a	la	gràfica,	d'un	total	de	14	respostes,	12	dels	enquestats	són	mares	

i	2	són	pares.	La	presència	rellevant	de	mares	creiem	que	respon	a	la	disponibilitat	horària	dels	

pares	i	mares,	ja	que	a	tarda	hi	ha	molts	pares	que	encara	treballen.		
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2.	Grau	d’alfabetització	dels	participants:		

	

																											 	
	 	 	 Fig.	7:	Grau	d'alfabetització	dels	participants	

	

	

D'aquest	 gràfic	 se'n	 pot	 extreure	 dades	 que	 permeten	 veure	 el	 grau	

d’alfabetització/nivell	d’estudis	i	conèixer	aspectes	referents	al	context	sòciocultural	dels	pares	

i	 mares	 participants	 al	 taller	 de	 Matemàtiques.	 Caldria	 destacar	 el	 fet	 que	 un	 71%	 dels	

enquestats	—graduat	escolar,	secundària,	preuniversitaris	 i	formació	professional—	no	tenen	

estudis	superiors.	En	canvi	l’altre	29%	té	estudis	universitaris.		

	

	

3.	Situació	laboral	

	
Fig.	8:	Situació	laboral	dels	participants	
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D’aquest	 gràfic,	 se’n	 desprenen	 dades	 molt	 significatives	 que	 ajuden	 a	 conèixer	 el	

context	 familiar	dels	 infants.	És	 significatiu	que	un	segment	de	36%	dels	enquestats	es	 trobi	

actualment	sense	feina.	Si	creuem	les	dades	dels	resultats	de	la	primera	gràfica	i	aquesta,	en	

deduïm	que	 l'atur	afecta	majoritàriament	el	 sector	 femení.	 En	 trobar-se	 sense	 feina,	 són	 les	

mares	les	que	es	fan	càrrec	de	gran	part	de	les	tasques	escolars	que	afecten	la	família.		

	

	

4.	Nombre	de	fills	escolaritzats	

	

	

	
Fig.	9:	Nombre	de	fills	escolaritzats	

	

	

	 De	 les	14	respostes	obtingudes,	se'n	desprèn	que	el	 total	de	 famílies	enquestades	té	

més	 d'un	 fill	 escolaritzat,	 la	 qual	 cosa	 convida	 a	 pensar	 que	 la	 família	 —i	 especialment	 les	

mares—	 han	 d'assumir	 un	 volum	 alt	 i	 divers	 de	 responsabilitat	 pel	 que	 fa	 a	 les	 tasques	

escolars.	

	

	

3.1.2	Informació	sobre	les	tasques	escolars	

	

Les	 quatre	 preguntes	 següents	 de	 l'enquesta	 ofereixen	 informació	 més	 concreta	 sobre	 la	

manera	 com	 es	 realitzen	 a	 casa	 les	 tasques	 escolars	 i	 la	 participació	 dels	 pares	 i	 mares.	

N'oferim	els	resultats:	
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5.	Controleu	els	deures	del	vostre	fill?	

	

	
Fig.	10:	Control	de	les	tasques	escolars	

	 	

	

	 Els	resultats	d'aquesta	pregunta	són	clars	pel	que	fa	al	compromís	dels	pares	envers	la	

responsabilitat	de	vetllar	per	les	tasques	escolars	a	casa	dels	seus	fills.		

	

	

6.	Amb	quina	persona	de	la	família	fan	els	deures	els	fills?	

	

	
Fig.	11:	Figura	familiar	pel	que	fa	al	suport	en	les	tasques	escolars	

	

	 Els	 resultats	 de	 la	 gràfica	 indiquen	 que	 6	 dels	 14	 enquestats	 responen	 que	 és	

únicament	 la	 figura	materna	 la	 que	 assumeix	 el	monitoratge	 dels	 deures.	 Ara	 bé,	 també	 és	

rellevant	 una	 resposta	 que	 indica	 la	 figura	 dels	 germans	pel	 que	 fa	 al	 suport	 en	 les	 tasques	
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escolars.	Anant	més	a	fons,	s'hauria	pogut	valorar	el	grau	de	responsabilitat	de	cadascun	dels	

progenitors.				

	

	

7.	En	quin	espai	de	la	casa	fan	els	deures	?	

	

	
Fig.	12:	Espai	de	la	casa	destinat	a	fer	els	deures	

	

	 Cal	ressaltar	d'aquestes	respostes,	que	el	50%	dels	enquestats	responen	que	l'espai	de	

la	 casa	 on	 els	 fills	 fan	 els	 deures	 és	 el	menjador,	 cosa	 que	 indica,	 probablement,	 que	 no	 es	

disposa	d'un	lloc	apropiat	que	fomenti	 la	concentració	perquè	el	menjador	és	un	espai	comú	

on	habitualment	hi	sol	haver	interferències	de	pas,	de	sorolls,	d'activitats	diverses.			

	

	

8.	En	quin	moment	del	dia	fan	els	deures	?	

	

	
Fig.	13:	En	quin	moment	del	dia	fan	els	deures	
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	 Els	resultats	de	la	gràfica	il·lustren	els	tòpics	habituals	pel	que	fa	al	moment	del	dia	en	

què	es	realitzen	els	deures,	tot	i	que	cal	posar	en	relleu	la	inconveniència	de	deixar	els	deures	

per	 a	 l'última	 hora	 del	 dia,	 sense	 entrar	 en	 les	 causes	 que	 provoquen	 aquesta	 disfunció:	

activitats	extraescolars,	sortides	familiars,	deixadesa,	etc.		Cal	dir	que	a	l'escola	Doctor	Joaquim	

Salarich	de	Vic	els	deures	sempre	s'encomanen	als	alumnes	per	al	cap	de	setmana.					

	

	

	

3.1.3	 Interessos	 previs	 de	 les	 famílies	 per	 a	 la	 participació	 en	 el	 Taller	 de	

Matemàtiques	

	

En	aquest	apartat	voldríem	precisar	que	les	preguntes	que	es	detallen	a	continuació	tenen	la	

intenció	 d'aportat	 informació	 sobre	 el	 Primer	 objectiu	 d'aquest	 Treball	 de	 Final	 de	Màster:	

«detectar	i	analitzar	quins	són	els	interessos	previs	de	les	famílies	per	voler	participar	en	un	

taller	de	Matemàtiques».	

	

	

9.	Per	quina	raó	us	heu	apuntat	a	aquestes	sessions?	Què	n’espereu?	Creieu	que	us	serviran?	

	

En	aquest	 apartat	 es	pot	deduir	 que	els	motius	pels	 quals	 les	 famílies	 s’han	apuntat	

són	bàsicament	dos:	

	

• 10	 respostes	 indiquen	 la	 necessitat	 d’aprendre	 com	 es	 treballen	 les	

matemàtiques	per	poder	ajudar	els	fills	a	resoldre	les	tasques	escolars	com	a		

motiu	preferent	per	a	la	participació	en	el	Taller.	

		

• 4	 respostes	 fan	 referència	 a	un	motiu	personal	dels	participants,	 com	ara	 la	

curiositat	i/o	el	fet	de	voler	saber	o	d’aprendre	a	títol	individual	com	a	motiu	

preferent.	

	
	 Tots	aquests	motius	s'argumenten	a	partir	de	 les	 respostes	concretes	extretes	de	 les	

enquestes	i	que	tot	seguit	detallarem:	
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—Respostes	referides	a	poder	ajudar:	
	

• Per	poder	ajudar	el	nostre	fill	i	entendre	el	nou	sistema.		

• Per	quan	ens	demana	ajuda.	Per	poder-lo	ajudar.	

• Per	poder	ajudar	els	meus	fills.		Saber	com	ajudar-lo	millor.		

• Per	millorar	i	adquirir	noves	eines	d’ajuda	per	als	meus	fills	a	fer	les	tasques	de	l’escola.	

• Per	millorar	l’ajuda	que	oferim	a	la	nostra	filla	quan	fa	els	deures.		

• Puc	entendre	la	manera	que	tenen	ara	d’ensenyar.	Si	els	meus	fills	em	demanen	ajuda,	

poder-los	ajudar.	

• Per	poder	donar	més	suport	a	la	nena	i	ajudar-la	a	fer	els	deures	de	la	mateixa	manera	

que	a	l’escola.	

• Per	poder	entendre	com	els	ensenyem	i	poder	poder-los	ajudar.		

• Perquè	em	sembla	que	aquest	curs	van	molt	enrederits.	Espero	que	des	de	casa	podem	

ajudar	millor	els	nostres	fills.	Desitjo	que	serveixi	per	alguna	cosa.	

• Perquè	no	toca	més	remei.	Perquè	sembla	que	els	deures	siguin	per	nosaltres.	

	
	
	
Respostes	referides	a	aprendre,	per	saber	com	es	treballa	a	l’escola:	
	

• Per	saber	com	s’estudia	a	l’escola.		

• Vull	compartir	amb	la	meva	filla	aquest	ensenyament.	Crec	que	sí,	que	serviran.		

• No	entenc	el	nou	concepte	d’aprenentatge	i	vull	aprendre	com	es	treballa.	

• Per	aprendre.	

	
	
10.	Us	agraden	les	matemàtiques?	
	
	

	
Fig.	14:	Grau	de	valoració	de	les	Matemàtiques		

	
	

50%	
43%	

7%	

si	

no	

no	gaire	



	 52	

D’aquesta	 gràfica,	 es	 desprèn	 la	 visió	 que	 les	 famílies	 tenen	 de	 l’ensenyament	

matemàtic	partint,	probablement,	de	la	seva	pròpia	experiència	en	l’etapa	escolar.	Així	doncs,	

constatem	 com	 la	 meitat	 dels	 enquestats	 no	 valoren	 bé	 o	 gaire	 bé	 la	 pròpia	 experiència	

matemàtica	viscuda	i	creiem	que	això	és	un	fet	a	destacar.		

	
	
	
11.	Et	trobes	amb	alguna	dificultat	quan	ajudes	el	teu	fill	o	filla	a	fer	els	deures?		
	
	

	
Fig.	15:	Reconeixement	de	dificultats	

	
	
	 El	 gràfic	 il·lustra	 prou	 bé	 que	 10	 de	 les	 14	 famílies	 enquestades	 reconeixen	 tenir	

dificultats	a	 l'hora	de	monitoritzar	 les	 tasques	escolars	matemàtiques.	Ara	bé,	el	que	és	més	

interessant	és	entrar	a	fons	en	els	tipus	de	dificultats,	tal	com	veurem	a	continuació.	

	
	
	
12.	Amb	quines	[dificultats]?	
	

La	 resposta	 a	 aquesta	 pregunta	 ofereix	 pistes	 interessants	 sobre	 aquelles	 dificultats	

que	algunes	famílies	tenen	a	l’hora	d’ajudar	els	seus	fills.	Bàsicament	en	podem	fer	tres	grups:		

	

a) Un	 grup	 nombrós	 de	 8	 respostes	 fa	 visible	 dificultats	 a	 nivell	 de	 continguts	

matemàtics.		

b) Un	segon	grup	de	4	respostes	fa	visible	una	dificultat	afegida	a	nivell	lingüístic,	

és	a	dir,	que	 tot	 i	no	entendre	gaire	bé	com	es	 treballa	a	nivell	matemàtic	a	

l’escola,	hi	ha	un	problema	afegit	entre	la	pròpia	 llengua	materna	i	 la	 llengua	

escolar	dels	seus	fills.		

c) Un	tercer	grup	de	4	respostes	de	pares	i	mares	que	no	presenten	dificultats.		
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	 Cal	 concretar	que	el	nombre	de	 famílies	que	manifesten	certes	dificultats	és	més	alt	

que	el	del	gràfic.	El	motiu	és	perquè	hi	ha	dues	famílies	que	han	participat	a	la	formació	però	

no	han	fet	el	retorn	de	 l’enquesta.	Aquestes	2	famílies	eleven	a	4	 les	famílies	que	presenten	

alhora	dificultats	a	nivell	matemàtic	i	lingüístic.	

	

	

13.	Observacions	(apartat	final	de	l'enquesta	inicial)	

	

	 En	 aquest	 apartat	 hem	 volgut	 incloure	 les	 observacions	 que	 han	 fet	 els	 enquestats	

perquè	també	aporten	informació	que	pot	ajudar	a	entendre	quines	són	les	inquietuds	de	les	

famílies	a	l'hora	de	fer	el	Taller	de	Matemàtiques.	A	continuació	es	detallen	les	4	observacions	

recollides:	

	

• M’ha	agradat	molt	 la	 idea	que	ens	podeu	fer	classes.	Ens	serveixen	per	conèixer	més	

els	"profes"	i	conèixer	altres	pares.	Gràcies.	

• Crec	que	aquestes	classes	s’haurien	d’haver	fet	al	primer	trimestre	

• No	haurien	de	tenir	deures.	Ja	estudien	prou	a	l’escola.	

• Una	bona,	molt	bona	iniciativa.	

	

	

3.1.4	Anàlisi	global	de	l'enquesta	inicial	

	

Els	 resultats	 globals	 de	 l'enquesta	 inicial	 informen	 en	 algunes	 direccions	 que	 tot	 seguit	

s’exposen.	

	 En	primer	 lloc,	pel	que	 fa	a	 la	participació	dels	pares	 i	mares	en	el	Taller,	 l'enquesta	

informa	de	 la	 inquietud	de	 les	 famílies	per	ajudar	els	seus	fills	en	 les	tasques	d’escola	a	casa	

més	enllà	de	la	seva	formació	acadèmica,	del	seu	nivell	cultural	i	la	seva	situació	econòmica.		

	

	 En	segon	 lloc,	de	10	famílies	 i	de	2	que	no	van	retornar	 l'enquesta,	el	motiu	pel	qual	

han	 assistit	 al	 Taller	 de	 Matemàtiques	 	 és	 adquirir	 eines	 per	 poder	 ajudar	 els	 seus	 fills.	

D’aquestes,	8	manifesten	dificultats	a	nivell	de	contingut	matemàtic,	és	a	dir,	s'intueix	que	la	

manera	com	els	seus	 fills	aprenen	certs	continguts	és	diferent	de	 la	manera	com	ells	els	van	

aprendre.	Un	altre	grup	de	4	famílies	mostra,	a	més	d’aquesta	dificultat	a	nivell	de	contingut,	

una	altra	d’afegida	que	és	de	tipus	lingüístic.	En	aquest	sentit,	la	constatació	és	que	el	fet	que	
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la	llengua	materna	sigui	diferent	de	la	llengua	d'aprenentatge	dels	seus	fills	aprenen	dificulta	la	

comprensió	 dels	 pares	 pel	 que	 fa	 a	 les	 tasques	 de	 Matemàtiques	 que	 arriben	 a	 casa.	

Ampliarem	aquest	aspecte	lingüístic	en	l'apartat	de	Conclusions	d'aquest	Treball.	

	

	 És	 destacable	 que	 4	 respostes	 procedents	 de	 famílies	 amb	 estudis	 universitaris	

manifestin	motius	d’interès	personal	per	tal	de	conèixer	«com»	els	seus	fills	aprenen	a	l'escola.	

L'altra	constatació		interessant	és	que	només	el	50%	dels	assistents	té	una	bona	percepció	de	

les	Matemàtiques.			

	

	 D’una	 observació	 emesa:	 «No	 haurien	 de	 tenir	 deures.	 Ja	 estudien	 prou	 a	 l’escola»,	

se’n	 desprèn	 el	 debat	 que	 al	 llarg	 de	 la	 formació	 hem	mantingut	 amb	 les	 famílies	 sobre	 la	

necessitat	 de	dur	 tasques	 escolars	 a	 casa	 i	 que	 ja	 hem	abordat	 en	 l’apartat	 del	Marc	 Teòric	

d’aquest	Treball	Final	de	Màster.	

	

Una	 altra	 observació:	 «Crec	 que	 aquestes	 classes	 s’haurien	 d’haver	 fet	 al	 primer	

trimestre»,	denota,	no	tan	sols	una	voluntat	de	dur	aquest	Taller	a	la	pràctica,	sinó		una	certa	

inquietud	i	afany	per	a	poder	ajudar	els	fills	al	llarg	de	tot	el	curs	escolar.	

	

Un	 tercer	 comentari	 fa	 referència	 al	 fet	 que	 les	 sessions	 porten	 intrínsecs	 alguns	

efectes	 indirectes,	com	ara	poder	compartir	 l’experiència	amb	d’altres	famílies	 i	mestres,	així	

com	també	conèixer	les	altres	famílies,	és	a	dir	efectes	de	cohesió	entre	els	pares,	de	fer	grup	

per	 avançar	 en	 l’educació	 dels	 infants.	 Ho	 podem	 comprovar	 a	 través	 d’aquesta	 resposta:	

«M’ha	 agradat	 molt	 la	 idea	 que	 ens	 podeu	 fer	 classes.	 Ens	 serveixen	 per	 conèixer	 més	 els	

mestres	i	conèixer	altres	pares.	Gràcies.»	

	

	

	

3.2.	L'observació	no	participant		

	

Abans	de	passar	a	analitzar	els	resultats	d'aquest	apartat	de	 les	observacions	no	participants	

convé	precisar	que	van	tenir	 lloc	en	el	transcurs	de	l'activitat	 inicial	 i	 final	amb	dues	sessions	

formatives	 entremig	 que	 ja	 hem	 detallat	 en	 l'apartat	 2.2	 d'aquest	 Treball	 (vegeu	 supra).	 El	

motiu	no	és	 altre	que	 veure	 si	 s'han	operat	 transformacions	entre	 les	 accions	de	 la	primera	

tasca	 i	 la	 realització	 de	 la	 darrera,	 i	 de	 quines	 transformacions	 es	 tracta.	 Per	 a	 l’anàlisi,	 ens	
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basarem	 en	 resultats	 procedents	 dels	 quatre	 apartats	 [aspectes	 organitzatius;	 actituds;	

resolució	 de	 problemes;	 observacions]	 que	 figuren	 en	 els	 fulls	 d'observacions,	 i	 que,	 en	

conjunt,	donaran	una	visió	global	de	les	transformacions	que	han	tingut	lloc	entre	la	realització	

de	la	tasca	inicial	i	la	final	un	cop	duta	a	terme	la	formació	en	el	Taller	de	Matemàtiques.		

	

	 		

3.2.1	Apartat	«Aspectes	organitzatius»	

	

Pel	que	fa	als	aspectes	organitzatius,	en	tots	17	casos	els	participants,	pares	 i	 fills,	van	fer	ús	

dels	materials	 que	 se’ls	 van	 proporcionar	 per	 a	 la	 resolució	 del	 problema	 de	Matemàtiques	

plantejat.	A	tall	de	comentari,	creiem	que	 la	situació	creava	una	certa	expectació	pel	 fet	que	

pares	i	infants,	a	l’escola,	estaven	treballant	junts	en	una	tasca.		

	

	

3.2.2	Apartat	«Actitud	dels	participants»	

	

Quant	 a	 l’actitud	 dels	 participants,	 les	 dades	més	 rellevants	 són	 les	 que	 responen	 al	 paper	

actiu	de	 l’adult	 i	 l’infant	durant	el	procés	de	resolució	de	 la	tasca.	Així,	s’observa	que	 l’adult,	

tant	a	l’inici	com	al	final	del	Taller,	manifesta	una	predisposició	activa	en	l’acompanyament		del	

seu	fill	durant	el	procés	de	resolució	de	la	tasca.	Només	en	3	casos,	de	17,	es	pot	parlar	d’una	

quota	baixa	d’acompanyament	a	causa,	segons	que	consta	en	les	anotacions	de	l’observant,	en	

un	cas	per	dificultats	 lingüístiques	de	comprensió	de	l’adult,	en	els	altres	dos	per	 inseguretat	

de	 l’adult	 i	 por	 de	 no	 saber	 fer	 bé	 l’exercici:	 I	 si	 lo	 hacemos	mal?,	Ay	 dios	mio,	 lo	 veo	muy	

complicado.	Un	dels	casos	(vegeu	mostra	6,	annex	6)	la	por	dels	pares	és	de	tal	magnitud,	que	

decideixen	fer	l’exercici	ells	dos	prescindint	del	seu	fill.		

	

	 Respecte	a	l’actitud	de	l’infant	en	la	resolució	de	la	tasca,	en	l’exercici	inicial	7	infants	

presenten	un	paper	poc	actiu;	en	canvi,	en	la	tasca	final	el	nombre	es	redueix	a	3.	Es	dedueix,	

per	 les	anotacions	de	 l’observant	que	 infant	 i	adult	 ja	 realitzen	 la	 tasca	de	manera	conjunta,	

cosa	 que	 fa	 augmentar	 la	 participació	 del	 nen.	 El	 paper	 de	 l’adult	 passa	 a	 ser	 menys	

intervencionista	 i	 més	 de	 guia;	 els	 adults	 animen	 els	 infants	 a	 buscar	 possibles	 solucions:	

Podem	pensar	en	una	altra	manera	de	col·locar-los	[els	arbres]	?		
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3.2.3	Apartat	«Resolució	del	problema	de	Matemàtiques»	

	

Pel	que	fa	als	procediments	utilitzats	durant	la	realització	de	la	tasca,	i	seguint	les	orientacions	

donades	en	les	sessions	formatives	del	Taller	de	Matemàtiques,	a	l’hora	de	llegir	el	problema	

més	d’una	vegada,	 s’observen	millores	en	 la	 tasca	 final:	 es	pot	dir	que	15	de	 les	17	 famílies	

segueixen	 aquesta	 orientació.	 Aquesta	 millora	 també	 s’estén	 a	 la	 totalitat	 de	 famílies	 que	

juntament	amb	el	seu	fill	discuteixen	l’enunciat	del	problema,	quan	en	la	tasca	inicial	hi	havia	5	

famílies	 amb	dèficit	 sobre	 aquest	 punt.	 Pel	 que	 fa	 a	 l’ítem	 sobre	donar	 temps	 a	 l’infant	 per	

raonar	la	solució,	s’observen	canvis	positius	des	de	la	tasca	inicial	a	la	final:	només	3	famílies,	

de	 les	17,	presenten	resistència	a	donar	espai	a	 l’infant	per	a	 la	 reflexió	de	 la	solució.	Si	ens	

referim	a	la	relectura	del	problema,	també	s’observen	millores	significatives:	de	6	famílies	que	

en	la	tasca	inicial	no	rellegien	el	problema,	en	la	tasca	final	s’ha	passat	a	2.	La	constatació	és	

que	quan	la	inseguretat		i	la	por	de	no	fer	bé	l'activitat	són	presents,	la	tendència	és	que	l’adult	

porti	la	iniciativa	i,	per	tant,	doni	menys	espai	de	temps	a	l’infant	per	pensar.	La	comprovació	

final	de	la	tasca	feta	és,	de	tots	els	ítems,	el	que	més	mostra	una	millora,	ja	que	de	10	famílies	

que	durant	 la	 tasca	 inicial	 no	 van	 repassar	 les	 solucions	 finals,	 només	una	 família	 es	mostra			

reticent	 a	 fer-ho.	 En	 el	 gràfic	 següent	 es	 pot	 veure	 en	 3	 casos	 (mostres	 1,	 2	 i	 3)	 una	

comparativa	de	la	transformació	en	els	comportaments	entre	la	realització	d'una	tasca	i	l'altra:	

	

	
Fig.	16.	Mostra	A	de	les	observacions	
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3.2.4	Apartat	«Observacions	dels	participants»	

	

Per	a	 l'anàlisi	d'aquest	apartat	establirem	una	sèrie	de	patrons	que	puguin	donar	 informació	

sobre	les	transformacions	que	han	tingut	lloc	cas	per	cas	i	es	podrà	valorar	quantitativament	i	

qualitativa	fins	a	quin	punt	la	formació	ha	permès	un	canvi	de	conductes,	tant	pel	que	fa	a	les	

interaccions	com	a	les	actituds	dels	participants:			

	

—Patró	1:	El	Taller	de	Matemàtiques	i	l’autoconfiança	dels	pares	

	

En	 força	 casos	 les	observacions	ens	 indiquen	que	de	 l’activitat	 inicial	 a	 la	 final	hi	ha	hagut	un	

canvi	 en	 l’actitud	 de	 l’adult	 a	 l’hora	 d’afrontar	 el	 repte	 matemàtic.	 Les	 evidències	 d’aquesta	

inseguretat	es	manifesten,	generalment,	a	través	d’actituds	com	ara	donar	instruccions	a	l’infant	

dient-li	què	s’ha	de	fer,	o	també	a	la	inversa:	l’infant	veu	que	l’adult	«va	perdut	»	i	aleshores	és		

ell	qui	dóna	les	instruccions.		

La	transformació	en	l’activitat	final	es	fa	evident	quan	l’adult	és	qui	anima	t	a		tenir	el	

material	preparat,	o	bé	a	pensar	en	diverses	opcions	a	l’hora	de	respondre,	com	es	pot	veure	en	

les	mostres	següents:		

	

	
—Patró	2:	El	Taller	de	Matemàtiques	i	l'adquisició	de	noves	dinàmiques	de	treball	

	

Entenem	per	«dinàmica	de	treball»,	aquells	aspectes	organitzatius	a	tenir	en	compte	abans	de	

la	realització	de	la	tasca	i	que	han	estat	especialment	treballats	a	dins	el	nostre	Taller,	com	ara	

la	 relectura	 de	 l’enunciat	 del	 problema,	 la	 provocació	 de	 la	 discussió	 de	 raonament	 adult-

infant;	 donar	 temps	 a	 l’infant	 per	 respondre	 o	 la	 comprovació	 final	 de	 l’exercici.	 En	 alguns	

casos,	el	reforç	negatiu	fruit	de	la	frustració	de	l’adult	quan	l’infant	no	respon,	és	substituït	en	

l’activitat	 final	per	un	altre	mecanisme	positiu.	Mostrem	 les	evidències	d’aquest	cas	a	 través	

de	la	mostra	4:			
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Activitat	inicial:	observacions:	

	
Mostra	4	
En	aquesta	interacció	la	mare	es	mostra	força	tensa	i	
amb	molta	inseguretat,	amb	por	de	no	fer-ho	bé.	La	
mare	li	diu	a	la	nena	què	ha	de	respondre	i	com	ho	ha	
de	fer.	
Comentaris	 poc	 constructius:	 “Esto	 lo	 tendrías	 que	
saber	ya”,	o	“Déjame	a	mi,	anda”.	
	
	

Activitat	final:	observacions	

	
Mostra	4	
Busquen	entre	totes	dues	més	d’una	solució.	
La	mare	té	una	actitud	molt	més	relaxada	i	positiva.	

Fig.	17.	Mostra	B	de	les	observacions	

	
	

	

	

—Patró	3:	El	Taller	i	nous	canvis	conceptual	en	la	manera	de	resoldre	tasques	problemàtiques	

de	Matemàtiques		

	

S’observa	que	mitjançant	 les	orientacions	donades	al	 llarg	del	Taller,	així	com	la	demostració	

del	 treball	 a	 l’aula	 amb	materials	 diversos	 en	 la	 segona	 i	 tercera	 sessió,	 si	 bé	 en	un	principi	

moltes	 famílies	 responen	 una	 pregunta	 en	 l’activitat	 inicial,	 posteriorment,	 durant	 la	

realització	 de	 la	 tasca	 final	 	 s’animen	 a	 trobar	 més	 d’una	 solució,	 entenent	 que	 la	 tasca	

proposada	 admet	 més	 d’una	 solució	 —tractant-se	 d’un	 problema	 obert—,	 i	 que	 trobar	

aquestes	solucions	és	la	part	més	interessant	del	repte	de	l’activitat.		En	aquest	sentit,	volem	

remarcar	 que	 un	 canvi	 significatiu	 de	 predisposició	 dels	 adults	 i	 l’infant,	 ja	 que	 durant	

l’activitat	 final	 s’animaven	 els	 uns	 als	 altres	 a	 trobar	 noves	 solucions.	 Dels	 17	 grups	

participants,	la	mostra	evidencia	8	casos	en	què	hi	hagut	aquest	canvi,	és	a	dir	si	en	la	primera	

activitat	 només	 es	 responia	 una	 solució,	 en	 la	 final	 es	 responien	 totes	 les	 preguntes.	 En	 6	

mostres	no	hi	ha	variació	perquè	en	totes	dues	activitats	els	participants	han	trobat	diverses	

solucions	al	problema.	En	2	casos,	des	de	l’inici,	i	a	causa	de	problemes	lingüístics,		era	l’infant	

qui	 portava	 la	 veu	 cantant	 i,	 per	 tant,	 l’adult	 tenia	 un	 paper	 passiu,	 ja	 que	 presentava	

problemes	de	comprensió	pel		que	fa	a	la	resolució	i	també	pel	que	fa	al	vocabulari	emprat	en	

el	disseny	de	la	tasca,	com	ara		el	terme	“quadradets”.	Poden	il·lustrar	aquestes	evidències	les	

mostres	7	i	14:			
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Activitat	inicial:	observacions:	

	
Mostra	7	
En	aquesta	interacció	la	mare	mostra	dificultats	per	
raons	lingüístiques	i	el	nen	li	tradueix.	La	mare	es	
mostra	molt	insegura	i	amb	molts	dubtes.		
Responen	només	dues	preguntes	de	la	tasca.	
La	mare	requereix	l’observador	força	vegades	per	
problemes	de	comprensió	dirigint-se	a	ell	en	castellà:	
“Qué	quiere	decir	esto?”,	“Lo	estamos	haciendo	bien?”	
	
Mostra	14	
En	aquesta	interacció	és	la	mare	qui	porta	la	iniciativa.	
La	mare	verbalitza	si	es	pot	emportar	la	tasca	a	casa	ja	
que	el	pare	el	pot	ajudar	millor.	
El	nen	es	mostra	poc	actiu.	
No	responen	a	 totes	 les	preguntes	 i	entenen	que	cada	
arbre	 ocupa	 un	 quadradet.	 Això	 fa	 visible	 alguna	
dificultat	a	nivell	de	comprensió	

	

Activitat	final:	observacions	

	
Mostra	7	
La	mare	mostra	dificultats	per	raons	lingüístiques	i	el	
nen	li	tradueix.	La	mare	segueix	mostrant	certa	
inseguretat	i	el	fill	llegeix	i	li	va	traduint	a	la	mare	
Responen	amb	diverses	possibles	solucions.	
La	 mare	 requereix	 l’observador	 una	 vegada	 per	
assegurar-se	que	ho	està	fent	de	manera	correcta.	
	
	
Mostra	14	
En	aquesta	interacció	el	nen	es	mostra	més	actiu	i	la	
mare	adopta	un	paper	més	de	guia.	
Responen	a	totes	les	preguntes	i	donen	varies	possibles	
solucions.	

Fig.	18.	Mostra	C	de	les	observacions	

	
	
	

La	mostra	6	presenta	un	patró	particular	que	val	la	pena	de	comentar.	El	pare	i	la	mare	

—d’edat	 força	 avançada	 respecte	 als	 altres	 participants—	 	 van	entomar	 el	 repte	 amb	molta	

por	des	d’un	 inici.	Van	entendre	 la	 tasca	sempre	com	si	es	 tractés	d’una	avaluació	dirigida	a	

ells,	fins	al	punt	que	van	demanar	si	se’ls	posaria	nota.	Aquest	fet	creiem	que	va	condicionar	la	

manera	 de	 resoldre	 la	 tasca.	 No	 van	 acabar	 d’entendre	 la	 tasca	 com	 una	 oportunitat	 per	

compartir	amb	el	fill.	La	por	va	fer	que	el	principal	objectiu	de	la	seva	col·laboració	fos	resoldre	

la	tasca	de	manera	satisfactòria,	obviant	la	participació	del	seu	fill.		

	
	
Activitat	inicial:	observacions	

	
Mostra	6	
En	aquesta	interacció	l’activitat	l’han	realitzat	els	pares	i	
el	nen,	mentrestant,	estava	assegut	al	seu	davant	
jugant	amb	un	llapis.	El	nen	no	ha	participat	de	
l’activitat.	
Els	pares	es	mostren	molt	preocupats	i	insegurs	per	fer	
la	tasca:	“Vols	dir	que	ho	podrem	fer	bé	això?”	“Et	
sembla	bé	si	ho	pintem	així?”	
	

Activitat	final:	observacions	

	
Mostra	6	
Els	pares	es	mostren	una	mica	més	relaxats.	
El	nen	participa	una	mica	més	en	la	resolució	de	la	
tasca.	

Fig.	19.	Mostra	D	de	les	observacions	

	
	
	
	
—Patró	4:	El	Taller	i	el	rol	de	l'adult	
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Tal	 com	 s’evidencia	 en	 la	 mostra	 8	 que	 reproduïm,	 quan	 l’adult	 desconeix	 un	 determinat	

contingut	que	el	 seu	 fill	està	 treballant	a	 l’aula,	metodològicament	diferent	del	que	ell	havia	

après	durant	la	seva	escolarització,	això	propicia	un	canvi	de	rols	a	l’hora	de	realitzar	una	tasca.	

El	resultat	del	Taller	evidencia	que	en	la	tasca	final	el	pare	ha	adquirit	de	nou	l’autoestima	en	

ell	mateix	i	la	possibilitat	de	guiar	l’infant:	

	

Activitat	inicial:	observacions	

	
Mostra	8	
En	aquesta	interacció	el	pare	mostra	dubtes	a	l’hora	de	
com	representar	els	arbres,	el	nen	li	diu:	“No	pare...un	
arbre	són	4	quadradets	no	pas	un”	.	Podem	observar	
com	el	nen	porta	la	iniciativa	i	el	pare	mira	d’entendre	
allò	que	el	nen	està	fent.	
	

Activitat	final:	observacions	
	
Mostra	8	
El	pare	es	mostra	molt	pacient	i	li	desperta	la	curiositat.	
El	pare	verbalitza:	“Avui	ho	veig	molt	més	clar	que	
l’altre	dia”	
	

Fig.	20.	Mostra	E	de	les	observacions	

	
	
	
	
	
—Patró	5:	El	Taller	i	el	manteniment	de	dinàmiques	de	treball	ja	existents		

	

En	les	mostres	10,	11,	12,	13,	15,	16	i	17		la	diferència	d'actuació	des	de	la	tasca	inicial	a	la	final	

no	presenta	cap	variació,	tal	com	mostren	aquestes	evidències:	

	
Altres	observacions	
	
Mostra	10	
Reforç	positiu	per	part	de	la	mare	verbalitzant	de	
manera	continuada:	"Molt	bé”,	"Repassem-ho”,	“Per	
què	creus	que	és	així?”,	“Trobaríem	una	altra	resposta?”	
Responen	totes	les	preguntes	donant	vàries	possibles	
solucions.		
	
Mostra	11	
La	mare	mostra	una	actitud	molt	bona.	
“Ho	estàs	fent	molt	bé”,	“Molt	bé”,	“Com	ho	faries	per	
què...?”	
Responen	amb	diverses	solucions	possibles.	
	
Mostra	12	
En	aquesta	interacció	la	mare	es	mostra	molt	atenta	i	
deixant	que	l’infant	tregui	les	seves	pròpies	conclusions.		
La	mare	fa	moltes	preguntes	a	l’infant	per	fer-lo	raonar	i	
l’anima	a	fer-ho	bé.	
	
	
Mostra	13	
En	aquesta	interacció	els	pares	observen	i	és	la	nena	la	

Altres	observacions	
	
Mostra	10	
Escriuen	el	nombre	d’arbres	al	lateral	per	tal	de	facilitar	
el	comptatge	final.	
Constant	reforç	positiu	per	part	de	la	mare.	
Responen	totes	les	preguntes	donant	possibles	
solucions.	
	
Mostra	11	
Responen	amb	diverses	solucions	possibles.	
La	mare	continua	amb	molt	reforç	positiu	fent	raonar	la	
nena.	
	
	
Mostra	12	
“Ho	pots	pintar	tot?”,	“Per	què	no?”	
Responen	diverses	possibles	solucions		argumentant-les	
de	manera	clara.	
Fan	ús	de	la	multiplicació	per	agilitzar	el	comptatge	del	
arbres	i	dels	quadradets	que	ocupen.	
	
Mostra	13	
Els	pares	conviden	a	la	nena	a	buscar	diferents	maneres	
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que	porta	la	iniciativa.	
“Ho	pots	pintar	tot?”,	“Per	què	no?”,	“I	si	haguessis...què	
passaria?”	
Els	pares	fan	força	preguntes	per	fer	raonar	la	nena	i	
generar	pensament.	
Reforç	positiu,	animant	molt.	
	
Mostra	15	
Enumeren	els	arbres	per	facilitar	el	comptatge	final.	
Fan	algun	comentari	en	Àrab	tot	i	que	llegeixen	i	
discuteixen	generalment	mare	i	filla	en	català.	
Reforç	positiu	de	la	mare:	“Molt	bé”,	“Ah,	si?”,	“i	"Per	
què?”	
	
	
Mostra	16	
La	mare		fa	preguntes	per	comprovar	si	ha	entès	què	ha	
de	fer.	La	nena	va	responent.	
La	nena	va	fent	sola	i	la	mare	només	intervé	quan	ho	
creu,	sempre	a	través	del	“Per	què?”	
To	molt	pacient	per	part	de	la	mare,	acompanya.	
	
	
Mostra	17	
	
La	mare	té	una	bona	actitud	animant	el	nen	a	fer-ho	bé.	
“Ho	estàs	fent	molt	bé”,	“Molt	bé”.	

de	comptar	fent	ús	de	suma	i	multiplicació	(nombre	
d’arbres	x	els	quadradets	que	ocupa	)		
“Ho	estàs	fent	molt	bé”,	“molt	bé”	
Reforç	positiu.	
	
	
	
Mostra	15	
Repassen	i	comproven	que	les	respostes	siguin	
correctes	i	s’asseguren	d’haver	respost	totes	les	
preguntes	de	la	tasca.	
Reforç	positiu	de	la	mare:	“Ho	estàs	fent	molt	bé”,	“Ho	
veus	com	en	saps...”	
	
	
Mostra	16	
Responen	amb	més	d’una	possible	resposta	i	
argumentant	cada	resposta.	
La	mare	només	intervé	quan	la	nena	ho	requereix.	
To	molt	pacient	per	part	de	la	mare.	
	
	
	
Mostra	17	
Aquest	cop	s’asseguren	d’haver	respost	totes	les	
preguntes:	“Repassem	a	veure	si	ens	hem	deixat	res."		
A	l’hora	de	comptar	els	quadradets	el	nen	diu:	“oita	
mare,	ja	sé	com	fer-ho...En	total	n’hi	ha	100	
(quadradets)	si	l’escola	ocupa	4	vol	dir	que	n’he	pintat	
96”.	
	

Fig.	21.	Mostra	F	de	les	observacions	

	
	

	

	

3.2.5	Anàlisi	global	de	les	observacions	no	participants	

	

Després	 d'haver	 analitzat	 les	 mostres	 inicials	 i	 finals	 pel	 que	 fa	 a	 les	 observacions	 no	

participants,	es	constata	que	hi	ha	hagut	algunes	transformacions	pel	que	fa	a	la	manera	com	

les	 famílies	han	afrontat	 la	 tasca	matemàtica.	Aquestes	 transformacions	s'han	 fet	visibles	en	

diversos	aspectes	que	a	continuació	detallarem.	

	 	

	 Pel	que	 fa	als	aspectes	organitzatius,	 no	 s'han	detectat	 canvis	 gens	 rellevants	 ja	que	

tots	els	participants	van	comprendre	el	contingut	de	la	tasca	i	la	manera	d'utilitzar	el	material	

necessari	 que	 se'ls	 va	 proporcionar	 de	 manera	 individualitzada,	 situat	 en	 cadascuna	 de	 les	

taules	de	treball.			
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Respecte	a	 les	actituds,	 sí	que	s'han	observat	canvis	 significatius,	 tant	procedents	de	

l'adult	com	de	l'infant.	En	síntesi,	les	observacions	d’aquesta	part	de	la	investigació	evidencien	

que	un	nombre	important	de	famílies,	a	banda	de	les	dificultats	lingüístiques	i	o	de	contingut	

matemàtic,	 fa	 visible	 fins	 a	quin	punt	una	 tasca	escolar	pot	 esdevenir	 una	 font	de	 conflicte,	

amb	comentaris	com:	Esto	 lo	 tendrías	que	saber	ya,	o	el	mateix	pare:	Déjame	a	mi,	anda	es	

veuen	modificats	quan	els	familiars	han	rebut	informació	i	formació	sobre	els	passos	a	seguir	

per	 resoldre	 una	 tasca	 de	 Matemàtiques	 de	 manera	 òptima.	 Així	 aquest	 mateix	 pare	 del	

comentari	anterior,	durant	la	resolució	de	la	tasca	final	es	mostra	més	relaxat	i	positiu	i	anima	

el	seu	fill	a		buscar	més	d’una	solució.		D'aquesta	manera	la	inseguretat	de	l’adult,	que	creiem	

que	prové	de	la	manca	de	recursos	matemàtics	a	l’hora	d’ajudar	l’infant,	es	veu	transformada	

en	una	quota	més	alta	de	seguretat	i	autoconfiança,	cosa	que	es	reflecteix	inicialment	tant	en	

la	necessitat	de	rellegir	moltes	vegades	l’enunciat		com	en	aquelles	interaccions	on	és	l’infant	

qui	explica	a	l’adult	com	s’ha	de	resoldre	la	tasca.		

	

	

3.3		L'enquesta	final	

	
L’enquesta	 final	consta	de	7	preguntes	que	tenen	per	objectiu	observar	si	 s’ha	experimentat	

algun	canvi	després	d’haver	dut	a	la	pràctica	el	Taller	de	Matemàtiques.	Entre	l'enquesta	inicial	

i	 aquesta	 final	 que	 analitzarem	 s'han	 dut	 a	 terme	 dues	 sessions	 de	 formació	 i	 també	 la	

realització	de	dues	activitats	matemàtiques,	tal	com	mostra	l'organigrama	de	la	formació	que	

ja	hem	especificat	en	el	segon	apartat	d'aquest	treball	de	Final	de	Màster.	Els	resultats	són	els	

que	detallem	i	analitzem	a	continuació:	

	
1.	Has	trobat	profitoses	aquestes	sessions?	(molt/poc/gens).	Per	què?	
	
	

	
Fig.	22.	Gràfic	sobre	aprofitament	de	les	sessions	
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	 Com	s'observa	en	aquesta	gràfica,	les	14	famílies	participants	han	donat	una	resposta	

afirmativa,	a	més,	els	enquestats	han	completat	 la	seva	afirmació	amb	les	variants	següents:	

12	 famílies	 han	 valorat	molt	 positivament	 la	 utilitat	 del	 Taller.	 Entrant	més	 en	 profunditat,	

quan	 les	 famílies	 comenten	 per	 què	 els	 ha	 servit	 el	 Taller,	 s’entreveuen	 cinc	 grups	 de	

respostes:		

	

a) En	5	casos,	el	Taller	ha	servit	per	a	conèixer	de	prop	de	quina	manera	es	treballen	les	

Matemàtiques	a	 l’aula	per	així	poder	ajudar	els	 fills	en	 les	 tasques	de	Matemàtiques	

que	porten	a	casa.		

	

b) En	4	casos,	es	posa	de	manifest	que	el	Taller	ha	servit	per	a	aprendre	coses	noves;	 i	

aquesta	referència	a	«coses	noves»	s’entén	que	ha	de	repercutir	també	en	l’ajuda	als	

fills	en	els	deures	de	Matemàtiques,	tal	com	es	dedueix	d'aquesta	afirmació	recollida:	

Perquè	 he	 après	 coses	 noves	 i	 puc	 entendre	més	 bé	 la	 feina	 que	 fa	 la	 meva	 filla	 a	

l’escola.		

	

c) En	1	cas,	la	resposta	fa	al·lusió	a	la	inseguretat	que	genera	voler	ajudar	el	teu	fill	i	no	

tenir	les	eines	adequades.	És	el	que	es	desprèn	d'aquesta	resposta:	Perquè	tot	el	curs	

hem	anat	molt	perduts,	o	bé	M’he	trobat	com	a	casa.	Ens	ha	donat	molta	seguretat	i	

caliu.		

	

d) En	3	casos,	les	famílies	ressalten	el	fet	positiu	d’haver	conegut	la	metodologia	pel	que	

fa	 a	 l’ensenyament	 de	 les	 Matemàtiques.	 Així,	 una	 resposta	 diu:	M’han	 servit	 per	

entendre	 com	 s’ensenyen	 ara	 les	matemàtiques,	 o	 bé	He	 conegut	 una	 nova	manera	

d’aprendre	Matemàtiques.		

	

e) En	un	cas,	s’ha	fet	referència	al	valor	que	té	la	feina	del	mestre	i	la	iniciativa	d’acostar	

l’ensenyament	 de	 les	 Matemàtiques	 a	 les	 famílies:	 Valoro	 molt	 la	 implicació	 dels	

mestres	per	aportar	noves	metodologies	a	les	famílies	i	la	feina	que	es	fa	a	l’escola.		
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2.	Què	t’han	aportat	les	sessions?	
	
	

	
	

Fig.	23.	Gràfic	sobre	les	aportacions	de	les	sessions	

	
	
	
	 De	 les	 respostes	 a	 aquesta	 pregunta,	 totes	 elles	 satisfactòries,	 se’n	 dedueix	 que	 la	

majoria	de	pares	participants	han	pogut	arribar	a	 comprendre	millor	«allò»	que	els	 seus	 fills	

aprenen	de	Matemàtiques	a	 l’escola	 i	«com»	ho	aprenen.	Detallant	més	les	respostes,	tenim	

que:	

	

a) En	11	casos,	les	respostes	posen	de	manifest	la	satisfacció	per	conèixer	la	feina	que	es	

du	a	terme	a	l’escola.		

	

b) En	4	casos,	els	pares	ressalten	positivament	la	seva	pròpia	predisposició	a	col·laborar.	

	

c) En	1	cas,	es	ressalta	que	el	taller	ha	aportat	noves	eines	per	ajudar	els	fills.					
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3.	Creus	que	ara	tens	més	eines	sobre	la	manera	com	es	treballa	a	l’escola?	Per	què?	
	
	

	
Fig.	24.	Gràfic	sobre	el	coneixement	del	treball	a	l'escola	

	
	
	

	 Si	bé	 la	gràfica	mostra	clarament	el	 resultat	de	 la	pregunta,	és	bo	d’apreciar	algunes	

respostes	que	posen	èmfasi	en	aspectes	nous,	com	ara	el	fet	que	el	Taller	ha	proporcionat	més	

eines	als	pares,	fins	al	punt	que	n’hi	ha	que	voldrien	fer	Tallers	similars,	però	sobre	altres	àrees	

curriculars:	Més	eines.	Sí	però	m’agradaria	més	saber	sobre	altres	assignatures.		

	

	 Així	 mateix,	 per	 la	 por	 que	 tradicionalment	 genera	 l’àrea	 de	 Matemàtiques	 i	 la	

divergència	 entre	 el	 passat	 i	 el	 present	 a	 nivell	 metodològic,	 hi	 ha	 opinions	 que	 ressalten	

positivament	la	pràctica:	Perquè	m’ho	han	explicat	i	posat	en	pràctica,	així	com	el	canvi	de	visió	

que	s’ha	produït	en	conèixer	de	prop	i	valorar	el	treball	de	Matemàtiques	a	nivell	manipulatiu:	

Ara	veig	les	mates	igual	que	ells	[els	fills];	Veig	que	qualsevol	material	que	tinguem	a	casa	ens	

pot	servir	per	comptar,	repartir,	treure...	Les	eines	les	tenim	a	prop.	Cal	aprendre	com	treure’n	

profit.		

	

	 També	es	valora	positivament	la	visió	del	nou	currículum	de	Competències	d’Educació	

Primària	que	 ressalta	el	 fet	d’insistir	més	en	els	processos	 i	 el	 raonament	que	no	pas	en	els	

resultats	 i,	en	definitiva,	al	 fet	que	 les	Matemàtiques	han	de	poder	arribar	a	 tots	 i	 cadascun	

dels	alumnes	i	a	través	de	diversos	canals	d’aprenentatge:	He	pogut	veure	la	filosofia	de	treball	

que	se	segueix	o	bé:	Perquè	hi	ha	moltes	maneres	de	fer-ho.			
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	 Entre	les	observacions,	val	la	pena	de	destacar	que	l’oferta	d’iniciatives	des	de	l’escola	

és	 valorada	 positivament:	Gràcies	 a	 les	 sessions	 del	 Taller	 i	 la	 conferència	 pedagògica	 de	 la	

Doctora	Isabel	Sellas.		

	
	
	
4.	Han	millorat	la	relació	amb	el	teu	fill?	
	
	

	
Fig.	25.	Gràfic	sobre	la	millora	de	les	relacions	adult-infant	

	
	
	

El	que	és	més	 interessant	de	 les	respostes	a	aquesta	pregunta	són	 les	6	mostres	que	

fan	visible	el	fet	de	retornar	als	pares	el	rol	de	lideratge	i	de	tornar	a	ser	un	model	per	als	seus	

fills.	El	fet	d'assistir	a	l'escola	a	aprendre	com	els	seus	fills	els	porta	a	un	nou	escenari	posterior	

que	 els	 permet	 compartir	 amb	 ells	 els	 coneixements,	 ja	 sigui	 fent	 les	 tasques	 escolars	 o	

simplement	parlant	 d’un	 contingut	 determinat,	 com	es	 pot	 deduir	 d'aquesta	 resposta	 d'una	

mare:	Si,	[la	filla]	veu	que	juntes	hem	assistit	a	l’escola	a	fer	un	treball	i	que	intentem	aplicar-ho	

a	casa	fent	deures.		

	

Per	altra	banda	es	pot	deduir	que	el	 fet	de	no	tenir	eines	per	ajudar	els	 fills	en	certs	

aspectes	 curriculars,	 genera	 frustració	 i	 inseguretat,	 cosa	 que	 pot	 produir	 una	 font	 de	

conflictes	 a	 casa;	 tal	 com	 reflecteixen	aquests	 comentaris	 de	pares:	Més	 coneixements,	més	

tranquil·litat.	o	bé:	Sí	[la	nostra	relació	ha	millorat]	a	l’hora	de	fer	deures.		
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5.	Què	has	trobat	a	faltar	al	Taller	de	Matemàtiques?	
	
	

	
Fig.	26.	Gràfic	A	sobre	el	nivell	de	satisfacció	del	Taller	

	
	
	 Les	 respostes	 a	 aquesta	 pregunta	 i	 a	 la	 següent	 	 poden	 donar	 indicacions	 sobre	

elements	 que	 caldria	 tenir	 en	 compte	 en	 les	 implicacions	 futures	 que	 aquest	 Taller	 de	

Matemàtiques	 pugui	 tenir	 de	 cara	 als	 propers	 cursos,	 com	 ara	 l'avançament	 en	 el	 temps	 i	

també	 l'augment	 del	 nombre	 de	 sessions.	 Interessa	 particularment	 la	 resposta	 que	 fa	

referència	 a	 l'ampliació	 del	 Taller	 de	 Matemàtiques	 a	 famílies	 d'altres	 cursos,	 cosa	 que	

evidencia	una	de	les	conclusions	que	es	detallaran	en	l'apartat	corresponent	d'aquest	Treball	

de	Final	de	Màster,	i	és	que	cal	incorporar	aquesta	nova	modalitat	de	relació	famílies	escola	al	

conjunt	de	col·laboracions	entre	l'escola	i	els	pares	i	mares.			

	
	
	
6.	Si	l’any	vinent	l’escola	proposés	una	segona	tanda	de	sessions,	t’hi	apuntaries?	
	
	

	
Fig.	27.	Gràfic	B	sobre	el	grau	de	satisfacció	del	Taller	
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	 El	 gràfic	 següent	 mostra	 que	 la	 totalitat	 de	 participants	 del	 Taller	 assistirien	 a	 una	

segona	edició,	 la	qual	 cosa	 indica	 l'alt	 grau	d'utilitat	 que	ha	 tingut	per	 a	ells	 el	 fet	de	poder	

participar	en	una	proposta	d'aquestes	característiques.	

	
	
7.	Amb	quins	problemes	t’has	trobat?	
	
	

	
Fig.	28.	Gràfic	sobre	problemàtiques	detectades	al	Taller	

	
	
	 Si	bé	els	resultats	de	la	pregunta	6	no	necessiten	cap	comentari,	pel	que	fa	a	la	següent	

no	 es	 pot	 passar	 per	 alt	 el	 23%	 de	 respostes	 que	 indiquen	 inseguretat	 a	 l’hora	 de	 decidir	

participar	 en	 l’experiència.	 De	 fet,	 ajudar	 els	 pares	 a	 vèncer	 aquesta	 inseguretat	 a	 l’hora	

d’ajudar	 els	 seus	 fills	 en	 les	 tasques	de	Matemàtiques	 a	 casa	 era	un	dels	 objectius	 d’aquest	

projecte.	Detallem	algunes	de	les	respostes	expressades	pels	enquestats:		

	

• Molt	bé,	gràcies	

• Crec	 que	això	 s’hauria	 d’haver	 fet	molt	 abans.	 Ens	 heu	 creat	molta	 angoixa	a	 tots.	 I	

haguéssim	pogut	ajudar	més	a	la	nostra	filla.	

• Al	haver	après	a	fer	les	restes	descomponent,	m’he	tret	un	gran	pes	de	sobre	perquè	no	

sabia	ajudar	a	la	meva	filla.	Estic	molt	agraïda.	

• Agrair	als	mestres	i	escola	la	seva	implicació.	

• Que	hi	hagin	més	formacions	d’altres	assignatures.	

• Hem	quedat	molt	contents.	

• Bona	iniciativa	

• Han	sigut	unes	sessions	molt	interessants.	

• Gràcies	als	mestres	per	fer-ho	possible	
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3.3.1	Anàlisi	global	de	l'enquesta	final	

	
Els	 resultats	 globals	 de	 l'enquesta	 final	 informen	 sobre	 tres	 aspectes	 concrets:	 la	 satisfacció	

d'haver	participat	en	el	taller,	la	utilitat	que	aquest	taller	pot	tenir	per	als	participants	de	cara	a	

aconseguir	l'objectiu	que	es	proposaven	i	la	voluntat	de	repetir	l'experiència.		

	 	

	 Pel	que	fa	al	primer	aspecte,	la	totalitat	dels	participants	manifesta	estar	satisfet	amb	

el	model	de	sessions	i	de	formació	que	se'ls	ha	plantejat.	El	fet	que	també	gairebé	la	totalitat	

dels	 participants	 hagi	 trobat	 útil	 el	 Taller	 evidencia	 que	 les	 seves	 inquietuds	 han	 estat	

escoltades	 i	 han	 trobat	 resposta	 en	 un	model	 concret	 de	 col·laboració	 per	 a	 les	 tasques	 de	

deures	a	casa	més	enllà	de	la	seva	formació	acadèmica,	del	seu	nivell	cultural	i	la	seva	situació	

econòmica.	No	ha	d'estranyar,	doncs,	que	manifestin	la	voluntat	de	repetir	l'experiència.	

	

	 D'altra	banda,	fóra	bo	de	comentar	els	resultats	obtinguts	pel	que	fa	a	la	millora	de	la	

relació	 pares-fills	 (pregunta	 4),	 que	mostra	 com	 6	 famílies	 afirmen	 haver	millorat	 la	 relació	

amb	el	 seu	 fill	 pel	 que	 fa	 a	 la	 qüestió	 dels	 deures	 a	 casa.	 La	 constatació	 és	 que	el	 Taller	 ha	

evidenciat	 la	 presència	 d'algun	 tipus	 de	 conflicte	 i	 alhora	 la	 possibilitat	 de	 resoldre'l.	 En	

l'apartat	de	conclusions	d'aquest	Treball	aprofundirem	més	sobre	aquestes	qüestions.				

	 	

	 En	 les	 9	 observacions	 transcrites	 pels	 pares	 (vegeu	 supra)	 es	 reflecteix	 satisfacció	 i	

agraïment	cap	a	l'escola	per	oferir	un	model	de	col·laboració	de	les	característiques	del	Taller.		
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IV.	CONCLUSIONS	FINALS	I	IMPLICACIONS	DIDÀCTIQUES	
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En	 aquest	 capítol	 s'exposen	 les	 conclusions	 finals	 de	 l'estudi	 de	 recerca,	 d'acord	 amb	 els	

objectius	 de	 recerca	 plantejats	 inicialment	 i	 formulats	 a	 l'apartat	 del	 Marc	 Teòric	 d'aquest	

Treball	de	Final	de	Màster,	 i	d'acord	també	amb	les	anàlisis	parcials	que	s'han	reflectit	en	els	

diferents	 apartats	 dels	 Resultats	 de	 la	 recerca	 d'aquest	 Treball.	 Aquestes	 conclusions	

s'exposaran	 en	 dos	 blocs	 diferents:	 el	 primer	 serà	 	 «Conclusions	 finals	 de	 la	 recerca»,	 i	 el	

segon,	«Implicacions	didàctiques	futures».		

	

	

	

4.1	Conclusions	finals	de	la	recerca:	

	

Aquest	 Taller	 de	 Matemàtiques	 s'ha	 centrat	 en	 l'estudi	 sobre	 les	 dificultats	 que	 els	 pares	

presentaven	a	l'hora	d'ajudar	els	seus	fills	a	realitzar	els	deures	de	Matemàtiques,	però	també	

en	 la	 l'orientació	 pel	 que	 fa	 a	 pautes	 que	 els	 puguin	 ser	 d'utilitat	 en	 aquesta	 tasca	 a	 casa.	

Recordem	 que,	 de	 manera	 genèrica,	 ens	 plantejàvem	 donar	 resposta	 a	 les	 tres	 qüestions	

següents:	a)	analitzar	els	 interessos	previs	de	 les	 famílies	per	voler	participar	en	un	 taller	de	

Matemàtiques;	b)	analitzar	quins	canvis	propicia	un	taller	de	matemàtiques	a	 l’hora	d’ajudar	

les	famílies	en	la	realització	de	les	tasques	escolars	dels	seus	fills;	i	c)	analitzar	les	aportacions	

que	el	Taller	ha	propiciat	a	 les	famílies	participants	com	a	base	d'implicacions	didàctiques	de	

cara	al	futur.	Veiem-ne	ara	les	valoracions	finals.	

	

	

	

4.1.1	 El	 Taller	 de	 Matemàtiques	 ha	 respost	 a	 les	 expectatives	 de	 les	 famílies	

evidenciant	les	preocupacions	reals	

	

D'entrada,	 podem	 concloure	 que	 El	 Taller	 de	 Matemàtiques	 ha	 evidenciat	 la	 preocupació	

«real»	que	 tenen	els	pares	davant	 la	manera	«com»	s’ensenyen	 les	Matemàtiques	a	 l'escola	

avui.	 Ho	 ha	 fet	 palès	 la	 discussió	 en	 la	 sessió	 2	 de	 formació,	 pel	 que	 fa	 als	 continguts	

matemàtics	referits	a	les	operacions	de	suma	i	resta	sense	algorismes;	allí	els	pares	semblaven	

haver-se	tranquil·litzat	en	veure	que	els	procediments	eren	fàcilment	assimilables.	En	aquest	

sentit,	 ens	 apropem	 als	 estudis	 de	 Tucson	 i	 Barcelona,	 descrits	 en	 el	 Marc	 teòric	 d'aquest	

Treball,	que	ja	evidenciaven	com	la	confrontació	de	models	pedagògics	dels	pares	respecte	al	

dels	seus	fills	generava	un	condicionant	de	frustració.		
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L'anàlisi	 del	 Taller	 de	Matemàtiques	 ha	 fet	 visible	 la	 necessitat	 de	 comptar	 amb	 les	

famílies	quan	hi	ha	un	canvi	metodològic	com	a	part	d’aquest	procés	de	canvi.	Quan	hi	ha	una	

nova		orientació	que	implica	una	nova	manera	de	treballar	les	Matemàtiques,	sense	voler-ho,	

aquells	pares	que	fins	ara	tenien	eines	per	ajudar	els	seus	fills,	de	cop	i	volta	deixen	de	tenir-ne	

malgrat	que	com	a	pares	tinguin	una	gran	voluntat	de	ser	útils	en	les	tasques		d’escola	a	casa.	

El	 Taller	 ha	 permès	 de	 tenir	 evidències	 sobre	 la	 necessitat	 de	 retornar	 als	 pares	 un	

monitoratge	 útil	 perquè	 se’ls	 ha	 fet	 partícips	 d’una	 nova	 concepció	 pel	 que	 fa	 als	

aprenentatges	dels	seus	fills.		

	

Si	bé	les	tasques	escolars	per	elles	mateixes	ja	poden	ser	un	«problema»,	si	hi	afegim	

el	 fet	 que	 els	 pares	 desconeixen	 les	 noves	 orientacions	 metodològiques,	 augmentem	

dificultats	a	allò	que	 ja	de	per	 si	era	problemàtic,	els	deures	a	 casa.	 	 Tal	 com	es	desprèn	de	

l’article	 «Parents	 and	 Mathematics	 Education	 in	 a	 Latino	 Community»	 (2005:62),	 una	

experiència	d’aquestes	característiques	té	conseqüències	a	nivell	afectiu	entre	pares	i	fills.	Així,	

des	 del	 punt	 de	 vista	 de	 l’infant,	 veure	 que	 els	 seus	 pares	 acudeixen	 a	 l’escola	 per	 adquirir	

eines	de	Matemàtiques	per	poder-los	ajudar	a	ells	a	fer	els	deures	enforteix	la	complicitat	en	

els	afers	d’escola:	«Mami,	tu	vas	a	aprender	para	enseñarme»,	diu	una	nena;	i	la	mare	respon:	

«Sí,	 yo	 voy	 a	 aprender	 para	 enseñarte»;	 i	 també	 «Mami,	 te	 voy	 a	 explicar	 algo	 que	 tu	 no	

aprendiste	en	tu	clase».6			

	

	

4.1.2	 	 El	 Taller	 de	 Matemàtiques	 ha	 propiciat	 canvis	 en	 la	 forma	 d'orientar	 el	

monitoratge	dels	deures	

		

	 Tal	com	es	dedueix	de	 les	conclusions	extretes	dels	diferents	estudis	duts	a	terme	 	a		

Tucson	 (Universitat	d’Arizona),	 i	 que	 ja	hem	comentat	en	el	Marc	 teòric	d’aquest	 Treball	 de	

Final	de	Màster,	un	dels	efectes	positius	del	nostre	Taller	de	Matemàtiques	adreçat	als	pares	

és	 el	 de	 poder	 empoderar-los	 pel	 que	 fa	 al	 seu	 paper	 de	 leader	 per	 als	 seus	 fills.	 Tal	 com	

s’evidencia	en	la	mostra	del	Patró	4	que	reproduïm	a	l'apartat	3.2.4,	quan	l’adult	desconeix	un	

determinat	contingut	que	el	seu	fill	està	treballant	a	l’aula,	metodològicament	diferent	del	que	

ell	havia	après	durant	la	seva	escolarització,	això	propicia	un	canvi	de	rols	a	l’hora	de	realitzar	

																																																								
6	Íbidem	«Parents	and	Mathematics	Education	in	a	Latino	Community»	p.	62.	
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una	tasca.	El	resultat	del	Taller	evidencia	que	en	la	tasca	final	el	pare	o/i	la	mare	han	adquirit	

de	nou	l’autoestima	en	ells	mateixos	i	la	possibilitat	de	guiar	el	seu	fill.	

	

	 Respecte	 a	 labor	 formativa	 del	 Taller	 de	 Matemàtiques,	 els	 resultats	 de	 l'anàlisi	

conclouen	que		no	solament	ha	actuat	en	l'orientació	dels	pares	i	mares	envers	l'ensenyament	

de	les	Matemàtiques,	sinó	que		els	ha	permès	adquirir	pautes	i	procediments	d'ajuda	a	l'hora	

d'abordar	tasques	matemàtiques	escolars	a	casa.	En	l'apartat	3.2	de	«Resultats	de	la	recerca»		

s'ha	 constatat	 que	 els	 pares	 i	 mares	 milloraven	 els	 seus	 procediments	 i	 actituds	 a	 l'hora	

d'afrontar	novament	 la	 tasca	 inicial	de	Matemàtiques	amb	els	seus	 fill,	 tot	aplicant	 recursos	

que	 ja	 se'ls	 havia	 facilitat	 durant	 la	 segona	 sessió	 del	 Taller,	 com	 ara	 llegir	 l’enunciat	 del	

problema	 matemàtic	 més	 d’una	 vegada;	 discutir	 amb	 l’infant	 l’enunciat	 	 per	 veure	 si	 s’ha	

entès;	donar	temps	a	 l’infant	per	a	 la	reflexió;	acudir	a	 la	verbalització	dels	passos	durant	el	

procés;	exercitar	la	relectura	conjunta,	o	també	comprovar,	un	cop	acabada	la	tasca,	si	s’han	

respost	–bé	o	no—	tots	els	passos...			

	 	 	 	 	
Els	resultats	de	l'anàlisi	que	hem	dut	a	terme	indiquen	que,	quan	a	l’escola	es	potencia	

un	canvi	d'orientació	pedagògica	d'unes	dimensions	com	les	que	planteja	aquest	estudi,	no	es	

pot	dur	a	 terme	amb	garanties	d'èxit	si	no	es	compta	amb	 la	 família	com	a	part	 indestriable	

d'aquest	 canvi.	 En	 cas	 contrari,	 si	 l'escola	 opta	 per	 avançar	 unilateralment,	 sense	 ser-ne	

conscient,	 es	 generaran	diferències,	 resistències	 i	 frustracions,	 com	ha	 evidenciat	 l'enquesta	

inicial	 d'aquest	 estudi.	 L’estudi	 present	 revela	 que	 a	 major	 implicació	 dels	 pares	 i	 vies	 de	

comunicació	 amb	 ells	 pel	 que	 fa	 als	 aprenentatges	 de	 Matemàtiques,	 més	 possibilitats	 de	

millorar	 l'ensenyament-aprenentatge	 dels	 infant.	 En	 aquest	 sentit	 reprenem	 la	 cita	 que	

encapçala	aquest	Treball	de	Final	de	Màster	(Civil:	2011:	22):	

	

Pretendre		que	a	 l'ensenyament	de	les	Matemàtiques	es	poden	ometre	els	contextos	

culturals,	socials,	lingüístics	i	polítics	dels	alumnes	minoritaris	és	irresponsable	des	del	

punt	de	vista	de	l'educació.	

	

		 		

	

	

	

	

	



	 76	

4.1.3	El	Taller	ha	donat	eines	als	pares	i	nous	recursos		

	

	 Una	 altra	 conclusió	 que	 es	 pot	 extreure	 a	 partir	 de	 les	 observacions	 fetes	 durant	 el	

procés	inicial	i	final	de	resolució	de	la	tasca	(apartat	3.2)	és	que	en	el	debat	sobre	els	deures	o	

tasques	escolars	a	 casa	—en	aquest	 cas	de	Matemàtiques—	s’hi	exclou	 la	possibilitat	que	el	

treball	conjunt	pares-fills	esdevingui	una	oportunitat	de	compartir	 reptes	conjuntament.	 I	en	

aquests	 reptes,	 és	 necessari	 acceptar	 i	 potenciar	 la	 possibilitat	 que	 l’error	 com	 a	 part	 del	

procés.	 No	 hi	 ha	 dubte	 que	 per	 moltes	 famílies,	 l’objectiu	 principal	 quan	 arriba	 una	 tasca	

escolar	 a	 casa	 és	 retornar-la	 a	 l’escola	 amb	 la	 solució	 correcta,	 al	 marge	 del	 procés	 que	

s’utilitzi.	En	aquest	sentit,	en	el	Taller	de	Matemàtiques	s'ha	insistit	en	el	fet	de	veure	l'error	

com	 a	 element	 de	 reflexió	 i	 com	 una	 part	 dels	 aprenentatges.	 A	 la	 llum	 de	 l'anàlisi	 dels	

resultats,	que	han	posat	en	 relleu	 la	 importància	de	 les	 sessions	de	 formació	en	el	 Taller	de	

Matemàtiques,	 i	 tot	 i	que	aquest	Treball	no	té	com	a	objectiu	 implícit	 lluitar	contra	el	 fracàs	

escolar,	 a	 la	 pràctica	 el	 Taller	 ha	 contribuït	 a	 crear	 un	 «canvi	 de	 gramàtica»—utilitzant	 la	

terminologia	que		esmentat	en	el	Marc	Teòric—	bo	i	facilitant	eines	als	pares	i	assessorant-los	

amb	pautes	de	treball;	unes	pautes		que	poden	també	contribuir	en	petita	mesura	a	la	millora	

de	l’èxit	escolar.		

	

	 Una	altra	eina	que	ha	donat	el	Taller	de	Matemàtiques	és	el	nou	enfocament	conjunt	

pares-fills	 pel	 que	 fa	 a	 les	 tasques	 escolars	 a	 casa.	 En	 aquest	 sentit,	 els	 resultats	 de	 les	

observacions	no	participants	de	 la	primera	 i	 la	darrera	 tasca	han	mostrat	com	veritablement	

s'han	 transformat	 els	 procediments:	 donar	 temps	 per	 pensar	 i	 per	 a	 respondre;	 rellegir	 els	

enunciats;	 	 buscar	 més	 d'una	 solució;	 repassar	 les	 solucions,	 etc.	 ...	 són	 elements	 que	

enforteixen	la	relació	afectiva	i	d'interacció	pares-fills	a	casa.		

	

	 El	Taller	ha	reforçat	els	patrons	d'autoconfiança	dels	pares	i,	en	aquest	sentit,	les	seves		

dinàmiques	 d'actuació	 respecte	 al	 seu	 paper	 en	 el	 monitoratge	 dels	 deures.	 Han	 après	 ells	

mateixos	per	a	poder	situar-se	en	una	posició	col·laborativa	en	les	tasques	dels	seus	fills;	han	

minimitzat	les	seves	pors	pel	que	fa	a	la	visió	que	ells	tenien	de	les	Matemàtiques	escolars;	han	

trobat,	 juntament	 amb	 el	 mestre	 del	 seu	 fill,	 el	 «seu	 lloc»	 en	 l'aprenentatge	 de	 les	

Matemàtiques.	En	definitiva,	han	recuperat	el	seu	paper	de	parents	as	learners	and	teachers,	

de	poder	«tornar	a	l’escola»	i	d’ensenyar	a	altres	pares,	cosa	que	facilita	adquirir	confiança	en	

el	seu	propi	coneixement	matemàtic,	un	coneixement	que	ara	també	poden	importar	a	casa,	

tal	com	hem	analitzat	en	el	Marc	teòric	d'aquest	Treball.					
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En	definitiva,	tal	com	es	dedueix	de	les	conclusions	extretes	dels	diferents	estudis	duts	

a	 terme	 	 a	 	 Tucson	 (Universitat	d’Arizona),	 en	el	 nostre	 cas	 també	podem	dir	 que	a	 l'escola	

Doctor	 Joaquim	Salarich	de	Vic,	 i	 a	partir	d'ara,	disposem	d'un	nou	marc	de	 relacions	escola	

família,		tot	partint	d'un	nou	instrument	de	participació	a	petita	escala	(aula	i	cicle),	el	Taller	de	

Matemàtiques.	 Aquest	 Taller	 podria	 tenir	 uns	 efectes	 molt	 positius	 per	 a	 l'ensenyament-

aprenentatge	 de	 les	 Matemàtiques	 dels	 alumnes,	 perquè	 és	 un	 instrument	 basat	 en	 la	

diversitat	 i	 en	 la	 igualtat	 d'oportunitats,	 que	 pretén	 empoderar	 els	 pares	 pel	 que	 fa	 al	 seu	

paper	 en	 les	 tasques	 escolars	 a	 casa,	 i	 que	 espero	 haver	 descrit	 i	 analitzat	 correctament	 en	

aquest	Treball	de	Final	de	Màster.			

	

	

	

4.2	Les	implicacions	didàctiques	

	

A	 l'enquesta	 final	 (vegeu	 supra,	 apartat	 3.3),	 els	 pares	 i	 mares	 manifestaven	 de	 manera	

unànime	 que,	 en	 cas	 de	 repetir-se	 l'experiència	 del	 Taller	 de	 Matemàtiques,	 tornarien	 a	

participar-hi.	Aquesta	afirmació	 rotunda	ens	anima	a	plantejar	quines	serien	 les	 implicacions	

didàctiques	i	els	canvis	que	caldria	reconsiderar	en	una	segona	edició.	Tot	seguit	n'apuntarem	

alguns:		

	

Canvi	de	temporització	

		

Tal	 i	 com	els	pares	van	manifestar	en	 l'enquesta	 final,	de	cara	a	una	segona	edició	valdria	 la	

pena	de	plantejar	el	Taller	de	Matemàtiques	un	trimestre	abans.	Unida	a	aquesta	idea,	potser	

també	 es	 podria	 reflexionar	 sobre	 la	 conveniència	 d'estendre	 el	 Taller	 a	 altre	 àrees,	 d'una	

banda,	i	a	altres	cursos	d'Educació	Primària.	Això	voldria	dir	establir	un	canvi	de	paradigma	en	

les	relacions	família-escola	de	més	envergadura.	

	

	

Atendre	el	factor	lingüístic	

	

L'anàlisi	d'aquest	estudi	ha	permès	visualitzar	i	prendre	consciència	d'un	altre	factor	clau,	però	

alhora	força	imprevisible	a	l'inici	del	Taller	de	Matemàtiques;	un	factor	que	condiciona	alguns	

pares	i	mares	a		l'hora	de	donar	suport	als	fills	en	les	tasques	escolars:	la	llengua.	L'estudi	ha	
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revelat	que	en	alguns	casos,	a	més	de	les	dificultats	inicials		pel	que	fa	al	contingut	matemàtic,	

se	n'hi	afegia	una	altra	no	pas	menys	important,	que	és	la	diferència	entre	la	llengua	escolar	

del	 fill	 i	 la	 llengua	 materna	 dels	 progenitors.	 Ens	 va	 alertar	 d'aquesta	 dificultat	 l'estudi	 de	

Tucson,	on	algunes	mares	llatinoamericanes	manifestaven	en	l'entrevista	aquest	problema	de	

comunicació	real	que	condicionava	l'ajuda	en	les	tasques	escolars	matemàtiques	als	seus	fills.		

	

	 En	el	nostre	cas,	la	trava	lingüística	genera	conflicte	entre	la	comunicació	infant-adult,	

com	s'ha	pogut	 constatar	en	els	 resultats	de	 la	pregunta	12	de	 l'enquesta	 inicial.	 En	aquest	

sentit	coincideixen	les	evidències	del	nostre	estudi	i	les	de	Tucson	(Arizona),	de	les	quals	hem	

parlat	en	el	Marc	teòric	d'aquest	Treball	i	també	en	l'anàlisi	dels	resultats.		

	

	

Possible	modificació	d'alguns	instruments	de	recerca	

	

L’enquesta	 inicial	 ha	 estat	 un	 instrument	 útil	 d'anàlisi	 que	 ha	 	 permès	 obtenir	 força	 dades	

rellevants	 en	 la	 realització	 de	 l'estudi.	 Ara	 bé,	 en	 una	 segona	 edició	 del	 Taller	 de	

Matemàtiques,	havent	estudiat	 altres	experiències	 similars	o	que	hi	 tenen	 relació	 temàtica	 i	

procedimental,	caldria	substituir	l'enquesta	inicial	per	una	entrevista	personalitzada,	o	afegir-

l'hi,	basant-nos	en	una	metodologia	comunicativo-crítica	(Flecha	i	Gómez,	2004).	Des	d'aquest	

punt	de	vista,	hauríem	donat	més	protagonisme	a	les	veus	dels	pares	i	mares,	basant-nos	en	el	

valor	del	diàleg	dels	protagonistes,	que	ens	hauria	proporcionat	al	mateix	temps	més	dades	pel	

que	 fa	 a	 diversos	 aspectes,	 com	 ara	 la	 pròpia	 	 experiència	matemàtica	 viscuda,	 o	 també	 la	

percepció	que	tenen	en	l’actualitat	del	treball	a	l'escola	dels	seus	fills.				

	

	

La	implicació	en	aquest	model	de	relacions	de	més	mestres	i	més	pares	

	

Qualsevol	canvi	significatiu	que	es	produeixi	a	 l'escola,	si	genera	bons	resultats	en	la	primera	

experimentació,	 cal	 compartir-lo	 amb	 l'equip	 de	 mestres.	 En	 el	 nostre	 cas,	 tot	 i	 que	 es	 va	

informar	al	Claustre	sobre	el	Taller	de	Matemàtiques	i	vam	rebre	un	suport	incondicional	per	

dur	a	terme	la	iniciativa,	creiem	que	ha	arribat	l'hora	de	compartir	també	els	resultats,	de	fer-

los	visibles	i	estendre	la	taca	d'oli	a	altres	matèries	i	a	altres	Cicles	d'Educació	Primària.	Perquè,	

si	bé	és	evident	 	que	 les	diferents	actuacions	emmarcades	dins	d’aquest	Taller	per	a	famílies	

no	tenen	 implicacions	directes	pel	que	 fa	a	 resultats	acadèmics	a	curt	 termini,	 sí	que	és	cert	



	 79	

que,	indirectament	i	a	llarg	termini,	poden	ajudar	a	millorar-ne	els	resultats.	I	això	és	bo	per	a	

l'escola	i	per	a	tota	la	comunitat.	

	

	

	

A	tall	de	síntesi	
	
Els	pares	interactuen	amb	els	seus	fills	de	diferents	maneres	i	intensitats	per	tal	d'ajudar-los	en	

els	 aprenentatges.	 La	 majoria	 de	 famílies	 han	 vingut	 al	 Taller	 de	 Matemàtiques	 per	 poder	

donar	un	suport	eficaç	a	l'hora	de	realitzaren	les	tasques	de	Matemàtiques	a	casa.	Atendre	la	

seva	demanda	vol	dir	establir	un	canvi	de	paradigma	entre	les	relacions	escola-família,	tal	com	

hem	analitzat	 en	el	Marc	Teòric	d'aquest	 Treball	 de	 Final	de	Màster.	Vol	dir	 establir	 un	nou	

codi	 de	 relació	 família-escola.	 Des	 d'aquesta	 perspectiva,	 iniciatives	 com	 el	 Taller	 de	

Matemàtiques	poden	ser	una	petita	forma	d'aconseguir-ho.		

	

	 La	 creació	 d'espais	 dins	 de	 l'escola	 perquè	 les	 famílies	 participin	 en	 pla	 d'igualtat	 i	

puguin	 establir	 nexes	 de	 comunicació	 entre	 elles	 i	 l'escola	 és	 una	 manera	 de	 contribuir	 a	

enfortir	els	vincles	escola-família.	Així	doncs,	és	important	posar	esforç	i	recursos	en	la	creació	

d'aquests	ponts	de	comunicació.	No	fer-ho	crea	diferències	i	desigualtats.	Pensem	que	és	del	

tot	necessari	que	aquests	ponts	existeixin,	perquè	les	famílies	puguin	fer	sentir	la	seva	veu	en	

l'educació	 dels	 seus	 fills.	 El	 Taller	 de	 Matemàtiques,	 en	 aquest	 sentit,	 	 ha	 evidenciat	 la	

necessitat	 que	 els	 pares	 tenen	 de	 participar	 en	 una	 iniciativa	 matemàtica	 amb	 la	 finalitat	

d'ajudar	 els	 seus	 fills,	 aprenent	 ells	mateixos	 les	 dinàmiques	 i	 procediments	matemàtics	 de	

l'escola;	 ha	 posat	 en	 valor	 que	quan	 els	 pares	 no	 saben	o	 no	 entenen	 allò	 que	 els	 seus	 fills	

estan	fent	de	l'escola,	el	monitoratge	crea	problemàtiques	variades	i	distàncies	comunicatives	

entre	 ells	 i	 els	 seus	 fills.	 En	 aquest	 sentit,	 El	 Taller	 de	matemàtiques	 els	 pot	 haver	 ajudat	 a	

disminuir-les.	
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