
Introducció

• La creixent situació multicultural de les aules

Ens estem trobant cada dia amb una creixent
realitat multicultural a la que no sabem, o no
podem, extreure tot el potencial educatiu que
ens pot aportar. 

L’arribada d’alumnes procedents d’altres paï-
sos ens ha de fer canviar alguns objectius per
tal d’integrar a aquesta població multicultural i
buscar noves propostes metodològiques que
ens permetin elaborar projectes cooperatius i
integradors que ens ajudin a aconseguir les
competències bàsiques.

És evident que encara no hi ha  una base sufi-
cient de treball que permeti adequar les aules a
aquesta realitat i donar punts de referència cul-
turals més enllà dels de la nostra cultura. És per
això que als mestres encara ens costa  adaptar-
nos a la nova realitat multicultural.

Les diferents investigacions que s’han fet arreu
estudien alguns aspectes diferencials com són:
la relació percentual entre la cultura majorità-
ria i minoritària, la pràctica integradora de
Catalunya, el tipus d’immigració i els seus
motius, i el nou sistema educatiu obligatori fins
els 16 anys.

• Què hem fet fins ara?

Fins ara als alumnes d’incorporació tardana
que ens arriben a Primària, se’ls integra a la
dinàmica de l’escola partint del supòsit que
l’ús de la llengua d’aprenentatge és la base
fonamental que els farà, en un determinat
temps, integrar-se a les activitats normals de
l’aula. No dubtem que el coneixement de l’i-
dioma és molt important, però sovint oblidem
el bagatge, escolar i no escolar, amb el que els
alumnes ens arriben. 

L’experiència ens ha demostrat que un alumne
triga, per terme mig de, 4 a 6 mesos a dominar
el català, o el castellà, suficientment com per
explicar quins coneixements curriculars porten
del seu país. Malauradament però, en aquests
mesos hem desenvolupat un seguit d’activitats,
moltes vegades mal planificades, que han fet
no tant sols que el nen hagi oblidat els apre-
nentatges previs que portava del seu país, sinó
que fins i tot els rebutja en un intent de no sen-
tir-se diferent. 

Ens hem trobat, especialment en l’àrea de
matemàtiques, que alguns mestres parteixen de
zero amb els alumnes d’incorporació tardana i
els fan fer càlculs propis de cursos inferiors,
sense tenir en compte que potser el desconei-
xement dels algorismes, per exemple, pot ser
causat pel fet que en el seu país d’origen es fan
de forma diferent. 

D’aquesta manera l’escola pot tenir alumnes
de 10 i 11 anys fent sumes i restes durant els
primers mesos de la seva incorporació a l’es-
cola i desaprofitant un temps que després és
molt difícil recuperar.

Creiem que hem de trobar estratègies que ens
permetin crear pautes per a la identificació dels
coneixements previs a l’àrea de matemàtiques,
no tan sols des del punt de vista de la cultura
majoritària al centre, sinó des de la integració
de les diferències produïdes per la procedència
del alumnes.

1. Revisió de les estratègies d’aprenentatge
de les matemàtiques a Primària

La creixent immigració que s’està produint,
sobretot provinent del nord d’Àfrica i sud-
Amèrica, ens ha de fer abordar el fet educatiu
utilitzant paràmetres que fins ara no s’estan
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tenint en compte, és a dir, considerar les
matemàtiques com un producte cultural ínti-
mament lligat a la cultura i al fet social
(Vilella, 1998). Quan gestionem de forma ade-
quada les diferències, que de forma latent hi
són en tots el grups socials, i es fan presents a
l’aula, arriben a ser font de riquesa, fan aparèi-
xer nous punts de vista i enfocaments pedagò-
gics que promouen una revisió de les estratè-
gies d’aprenentatge de les matemàtiques  tenint
en compte el fet multicultural.

Buscar estratègies que ens permetin treballar
amb les màximes garanties d’èxit i afrontar el
fet de la diversitat cultural tant en les aules de
primària com en les de secundària des de la
matemàtica, aprofitant el bagatge cultural de
cada un dels nostres alumnes i posar de mani-
fest, per exemple, els diferents mètodes que
poden tenir aquests alumnes per a calcular, pla-
nificar i solucionar cada un dels problemes que
se’ls hi planteja és, sens dubte, un dels nostres
objectius.

1.1. Fonaments pel treball en una aula amb
diversitat cultural a Primària

La multiculturalitat a les nostres aules és un 
fet que exigeix posar-nos a la recerca de d’un
currículum integrador i d’un model metodolò-
gic adequat per a tothom. 

Aquesta realitat ha posat de manifest, de
moment, la falta d’adequació del nostre siste-
ma educatiu i en particular de l’ensenyament
de les matemàtiques, de tal manera que hem
d’anar a buscar altres solucions curriculars i
models metodològics que tinguin en conside-
ració la cultura de l’alumnat, i que afavorei-
xin el procés enculturalitzador a l’aula de
matemàtiques des de la incorporació dels
alumnes a l’escola.

Els alumnes immigrants que trobem a les nos-
tres aules estan en un punt d’interrelació de la
seva cultura amb la que els acull que no és uni-
forme i que no els permet construir adequada-
ment la seva identitat ni psicològica ni social.

Qualsevol projecte educatiu ha de tenir en
compte aquesta situació i ha d’utilitzar i valo-
rar els coneixements matemàtics no escolars,
els valors, les creences i les expectatives dels
alumnes tant com els possibles coneixements

matemàtics que hagin après a l’escola al seu
país d’origen. 

Com a conseqüència creiem que s’ha de partir
de la base que l’aprenentatge matemàtic desen-
volupat en un context en el que no domina la
cultura de l’ètnia majoritària (no etnocèntric),
afavoreix el respecte entre elles i amplia la
comprensió del fet que el coneixement
matemàtic es un producte cultural.

1.2. La universalitat de les matemàtiques en
un entorn de diversitat cultural.

No fa gaire es pensava que les matemàtiques
eren tan universals que eren independents del
seu entorn cultural, però els estudis que s’estan
realitzant des de mitjans dels anys 80 estan
demostrant que això no és així.

Tots els grups culturals desenvolupen matemà-
tiques, i quan alumnes que pertanyen a cultures
minoritàries estudien a l’escola primària, en
interrelació amb la cultura majoritària, aporten
cada una de les tècniques adquirides en  la seva
cultura.

Segons Bishop (1991) hi ha sis habilitats que
posen de manifest aspectes rellevants de l’en-
torn cultural en el que es desenvolupen cada
una d’elles: Comptar, Des d’un punt de vista
cognitiu estimula la classificació i la cerca de
pautes. Localitzar, que facilita la relació entre
l’home i el seu entorn. Mesurar és una habili-
tat reconeguda per totes les cultures, que donen
valor segons l’entorn local més proper.
Dissenyar, que ens possibilita investigar les
formes, figures i les pautes de l’entorn, arribant
a crear estructures ens permetin construir altres
objectes. Jugar, i els jocs com a modelització
de la realitat ens obliguen a seguir una sèrie de
regles i a practicar tècniques de predicció, esti-
mació... Explicar és una habilitat que ajuda a
estructurar els llenguatges i explicar els fenò-
mens mitjançant un discurs propi.

És evident que la ideologia en la que es desen-
volupa cada cultura fa que la visió del món i la
manera d’explicar-lo sigui, per a nosaltres, un
coneixement fonamental per adonar-nos de la
importància de tenir la ment oberta a les expli-
cacions que dels mateixos fenòmens donen
alumnes de cultures diferents.
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1.3. Matemàtiques per a tots. L’equitat en les
matemàtiques

Sovint ens trobem en la contradicció que molts
dels estudiants que fracassen en els seus estu-
dis, han demostrat la seva capacitat per resol-
dre problemes matemàtics de forma creativa,
tot i que no sempre segueixen els patrons de
resolució marcats des de l’escola.

Diu Clements (2000) que està comprovat que
en molts països l’educació matemàtica no con-
tribueix a què els nens adquireixin les habili-
tats matemàtiques que necessiten en el moment
actual o en el futur per sobreviure amb dignitat
en el seu entorn immediat i en entorns més
amplis.

Quan el que mou als professors i a l’escola són
els resultats de proves externes al centre, fàcil-
ment s’ignora la situació dels alumnes que
tenen més dificultat per aconseguir els resultats
que especifica el currículum.

Segons Clements (2000) hi ha quatre factors
que tot i que sempre hi són presents sovint no
es tenen en compte: el currículum, els contin-
guts, la llengua, els exàmens.

1.4. Quines matemàtiques s’han d’ensenyar?

La realitat amb la que ens trobem els centres
que assumim la diversitat cultural com un fet
irreversible i enriquidor, és un repte a partir del
qual s’assentaran els pilars de la integració
social de les cultures, que a causa de flux
migratori, estem rebent els últims anys als cen-
tres públics.

Conèixer, encara que sigui mínimament, qui-
nes són les activitats que sustenten cada una
d’aquestes habilitats comuns a totes les cultu-
res, ajudaria en la pràctica educativa tant als
professors com als alumnes i permetria millo-
rar la nostra feina a partir del desenvolupament
d’estratègies que fessin que les activitats
matemàtiques formulades a partir de contextos
trobats fora de l’aula fossin significatives i
rellevants pels alumnes.

A més a més els alumnes treballen millor a par-
tir de projectes que els siguin propers, desen-
volupen estratègies pel treball en equip, apre-
nen a planificar, a escoltar les idees dels altres,

a cercar recursos i oferir-los a la resta, a analit-
zar els resultats obtinguts i exposar-los. Amb el
desenvolupament d’aquestes activitats, els
alumnes no aprenen únicament habilitats i con-
ceptes sinó que tenen l’oportunitat d’intercan-
viar idees i valors no estrictament en l’àmbit de
la matemàtica sinó en la seva relació personal.

1.5. Com s’aprèn en una aula de matemàti-
ques multicultural

Quan un grup d’alumnes està solucionant pro-
blemes matemàtics en una aula multicultural
necessiten aprendre a identificar, respectar i
valorar les diferents alternatives de resolució,
així com les aproximacions úniques que en
funció del seu context cultural cada alumne pot
aportar per arribar a la solució (Orey, 1991).

1.6. La llengua d’aprenentatge en una aula
de matemàtiques multicultural

Des d’un punt de vista estrictament basat en
l’atenció a la diversitat podem considerar l’au-
la com un espai de comunicació ja que el llen-
guatge és el que permet construir i reestructu-
rar el coneixement.

Moltes vegades presentem les activitats a clas-
se fent servir un vocabulari limitat, intentant
d’aquesta manera ajudar en la comprensió de
l’enunciat. Els termes que utilitzem es conver-
teixen en paraules clau que ajuden a saber
quina operació s’ha de fer per resoldre el pro-
blema.

No pensem que el que estem fent és crear
enunciats artificials amb un vocabulari que no
prové de l’experiència dels alumnes i que en
lloc d’ajudar fins i tot podem perjudicar als
alumnes que no dominen adequadament la
llengua. De vegades una mateixa paraula pot
aparèixer com a indici verbal  i d’altres com a
distractor, de manera que els alumnes al no
fixar-se en el context del problema difícilment
poden garantir una solució correcta.

Davant de totes aquestes dificultats lingüísti-
ques ens hem d’adonar que la comunicació en
la classe de matemàtiques es produeix en un
estil de llenguatge mixt. Quan els alumnes dis-
cuteixen entre ells sobre arguments vàlids en
matemàtiques barregen el llenguatge natural i
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el matemàtic creant un meta-llenguatge amb el
que expliquen les seves estratègies i estan
desenvolupant aprenentatge matemàtic
(Nesher, 2000).

1.7. Organització del treball en una aula mul-
ticultural

La feina del professor de matemàtiques, en una
aula multicultural a primària, ha de tenir en
compte els principis d’equitat, que els contin-
guts siguin significatius per a tots els alumnes,
que es minimitzi al màxim l’efecte de la llen-
gua i que s’avaluï tenint en compte l’equilibri
entre les matemàtiques que fem servir a l’aula
i les exigències de l’entorn. 

1.8. L’avaluació com a procés de reforma en
una aula de matemàtiques multicultural

L’experiència ens diu que tot i que els nostres
alumnes són capaços de resoldre problemes en
una situació de classe i en treball de grup petit
o gran, no rendeixen de la mateixa manera
davant d’un control o d’un examen individual.
Que significa això, que no han assolit els con-
ceptes matemàtics o més aviat que no són
encara capaços de comunicar correctament el
que han après?

Possiblement l’avaluació a les nostres aules
multiculturals ha de tenir una naturalesa dife-
rent. Fins i tot és possible que sigui necessari
començar una reforma encaminada a trobar un
equilibri entre la utilització de les matemàti-
ques a l’aula i les exigències socials. 

2. Propostes per a l’aula

Després de l’anàlisi de les investigacions que
fonamenten el treball en una aula amb diversi-
tat cultural s’han elaborat algunes propostes,
que van des de quina mena de problemes pro-
voquen un aprenentatge ric i aprofitable en una
aula de matemàtiques multicultural fins al
paper del mestre en la resolució de problemes.

2.1. Treball per projectes

En una aula de matemàtiques multicultural és
necessari crear un entorn de treball per projec-
tes que ens permeti trobar activitats que rela-
cionin les matemàtiques amb la societat. 

Per crear aquest entorn de treball per projectes
necessitarem establir una sèrie de connexions
entre el nivell de coneixements conceptuals
que tenen els alumnes i les situacions contex-
tuals que vulguem explicar (Bishop, 1988).

El paper del mestre és de mediador entre els
coneixements adquirits pels alumnes fora de
l’escola i els que reben a l’aula. 

En un altre context pedagògic, Bolt i Hobbs
(1991) es plantegen el treball per projectes
com a conseqüència dels resultats dels infor-
mes relatius a l’ensenyament de les matemàti-
ques al Regne Unit on es van posar de manifest
les insuficiències d’una instrucció matemàtica
basada en tècniques aïllades.

Les activitats que suggereixen han de ser refor-
mulades de forma significativa per a que les
puguem aprofitar i aplicar en les nostres aules
multiculturals a primària. Un cop adaptades al
nostre context tindrien les següents caracterís-
tiques:

- Activitats que estimulin l’esperit d’inda-
gació.

- Activitats que permetin desenvolupar una
gran varietat d’estratègies i destreses.

- Activitats amb problemes adaptats a l’en-
torn  on s’hagi de recollir informació i fer
deduccions.

- Activitats on hi hagi situacions susceptibles
de ser investigades i que permetin utilitzar
estratègies que ens portin a la recerca de
pautes.

- Activitats on el propi interès de l’alumne
generi una investigació. 

És fonamental que desprès de realitzats els
projectes proposats els alumnes tinguin un
espai per poder comunicar els seus resultats i
puguin desenvolupar la seva capacitat per 
descriure mitjançant paraules, gràfiques, dia-
grames..., els resultats dels seus projectes. 

2.2. Investigacions

En el treball a l’aula, afavorir un entorn de tre-
ball per a investigacions pot ser molt ric i aju-
dar en gran mesura a la comprensió del desen-
volupament de les idees matemàtiques, sobre-
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tot si l’objectiu principal del mestre és cons-
truir un comportament matemàtic creatiu, fent
servir, com a font principal del potencial, el
mateix alumne. 

2.3. Resolució de problemes

Fins ara hem vist quina és la importància de
l’entorn per a la resolució de problemes, veiem
ara quines són les activitats que es consideren
més apropiades al voltant del plantejament i
resolució de problemes.

Hi ha diverses propostes de treball que poden
ser significatives en un entorn multicultural.
D’una banda parlem de situacions nucli on es
treballen aquelles situacions en les que a partir
de les primeres resolucions apareixen, de
forma natural, altres problemes o generalitza-
cions. D’una altra la intervenció en la selecció
d’activitats permet que els alumnes es sentin
tant involucrats en la feina que les solucions
que troben les identifiquin com a pròpies. En
una aula multicultural aquest és un factor de
cohesió dels grups i ajuda a què les distàncies
culturals que hi pugui haver s’apropin fins al
punt de no ser determinant treballar amb uns o
altres companys. A més a més treballar a par-
tir del context socio-cultural permet estructu-
rar el pensament i l’aprenentatge, explorant de
quina forma determinades eines culturals
medien la cognició i faciliten l’aprenentatge

3. Paper del professor en una aula de
matemàtiques multicultural

Qualsevol que sigui la proposta que hem esco-
llit per treballar en una aula amb diversitat cul-
tural, i tal com proposa Bishop (1988), hi ha
uns principis que poden determinar si el procés
d’enculturació matemàtica que es dóna entre el
professor i els seus alumnes està tenint èxit:

El mestre ha de poder influir i saber utilitzar
aquesta influència sense abusar-ne.

El mestre ha d’influir per aconseguir una parti-
cipació constructiva i de cooperació dels alum-
nes en el seu aprenentatge.

El mestre i els seus alumnes han de tenir clar
que creen junts l’entorn d’aprenentatge. Estem
parlant d’una col·laboració constructiva i coo-

peradora en la que ha d’intervenir tot el grup
classe.

El mestre ha de dirigir els seus esforços cap a
la creació, començament, i manteniment de les
activitats i de l’entorn de treball que faci que
els alumnes participin en activitats matemàti-
ques significatives.

La influència del mestre no ha d’acabar per
imposar als seus alumnes els seus coneixe-
ments matemàtics sinó que ha d’adoptar una
postura general de col·laboració. És possible
que el mestre s’hagi de convertir en líder
matemàtic del grup i això requereix que el
mestre tingui empatia i s’identifiqui amb els
membres de la classe (Bishop, 1988).

4. Les nostres escoles

Després de considerar les investigacions en
Etnomatemàtiques a partir de les quals hem
desenvolupat algunes propostes de treball,
veiem que els alumnes immigrants que trobem
a les nostres aules estan en un punt d’interrela-
ció de la seva cultura amb la que els acull que
no és uniforme i que difícilment els permet
construir adequadament la seva identitat psi-
cològica i social. Es per això que ens hem
apropat a les escoles del nostre context on hi ha
creixent població multicultural i hem volgut
conèixer que és el que s’està fent.

4.1. Actuacions útils en una aula de matemà-
tiques multicultural

El desenvolupament d’un qüestionari1

(Cárdenas, 2000) ens ha permès reconèixer
una sèrie de patrons, tant en la tipologia mul-
ticultural que hi ha en les nostres aules de
primària com en les actuacions que haurien de
fer els professors. L’experiència d’aquests ens
mostra que els mestre han desenvolupat meca-
nismes que fan més eficaç la seva tasca docent
davant del repte que suposa l’educació en cen-
tres on hi ha percentatges alts d’alumnes
immigrants.

Aquestes actuacions no s’han de considerar
literalment i creure que engloben el conjunt 
de totes les situacions que poden generar-se en
una aula multicultural a primària. 
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Creiem però, que situades en el seu context
adequat, permetran als professors de primària
desenvolupar estratègies d’èxit a l’aula de
matemàtiques en un context de diversitat cul-
tural.

Desenvolupem set categories que ens perme-
tran tenir una panoràmica de quines són les
actuacions que permeten planificar les activi-
tats de classe i aconseguir aprenentatge
matemàtic significatiu i útil pels nostres alum-
nes. Com és evident per qüestions d’espai no
hem inclòs les més de 50 actuacions recoma-
nades per Cárdenas (2000), si no les categories
en les que es desenvolupen cadascuna de les
diferents actuacions. 

1. Reconèixer la situació multicultural.

2. Conèixer les característiques de la multicul-
turalitat que es té.

3. Conèixer com es gestiona l’activitat en una
aula multicultural.

4. Determinar sobre quins continguts s’han de
treballar els objectius en funció de les carac-
terístiques multiculturals de l’aula.

- Des del punt de vista del disseny curricu-
lar.

- Des del punt de vista del professor.

- Des del punt de vista del centre educatiu.

5. Com es desenvolupa l’activitat en una aula
multicultural.

6. Com s’avaluen els aprenentatges en una
aula multicultural.

7. Com es regula el procés d’integració del
alumnes en la societat catalana.

Creiem oportú destacar que el fet de tractar l’à-
rea de matemàtiques com un producte cultural,
i especialment a l’Educació Primària, pot faci-
litar als mestres que es troben en aquests
nivells l’adequació del currículum a la seva
realitat educativa.

Hem de ser conscients que a l’Educació
Primària el mestre imparteix diverses àrees

dels currículum, que està força estona amb els
seus alumnes i els pot arribar a conèixer molt
bé. Necessita eines que l’ajudin a comprendre
millor aquells aspectes singulars dels alumnes
procedents d’altres cultures.

L’atenció a la diversitat cultural comporta con-
siderar què pot aportar cada alumne al conjunt
per construir l’aprenentatge, que al final serà
més ric que si intentem  fer que tots els alum-
nes assumeixen la cultura majoritària. Tenim
com exemple clar, a Catalunya, l’experiència
que ens aporta la immigració produïda als anys
50 i 60 de famílies procedents d’Andalusia i de
la resta de l’Estat que no tant sols s’han inte-
grat a les formes culturals catalanes sinó que
han aportat tradicions de la seva pròpia cultura
que s’han recollit i ara formen part de la nostra
forma de viure.

4.2. Gestió d’aula  

Desprès de tres cursos treballant la gestió en
una aula amb diversitat cultural, i seguint les
actuacions proposades per Cárdenas (2000),
creiem que podem determinar quines situa-
cions i quins elements ajuden a millorar la ges-
tió de la classe de matemàtiques en una aula
amb diversitat cultural.

A l’aula s’ha de posar de manifest tot allò que
esperem d’ells i tot allò que ells han d’esperar
de nosaltres. Per a cada grup és diferent, però
ens ajuda a centrar el treball. Són les normes
d’actuació davant el procés de realització de la
feina.

Treballem en situacions de petit grup en les
que els alumnes produeixen aprenentatge i
s’observa clarament que l’actitud que mostren
és tolerant, és integradora, que és produeix
intercanvi d’informació i que de forma natural,
a partir de la resolució de les activitats, aparei-
xen nous problemes que ens permeten apro-
fundir en aspectes matemàtics més a prop de
l’interès de l’alumne.

A mida que es treballa hi ha una evolució en el
paper que cada un dels membres del grup va
assumint en funció de tres paràmetres:
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- Interès per l’activitat

- Coneixements previs al voltant de l’activitat 

- Relació amb els membres del grup de treball

El temps que els membres d’un grup triguen en
posar-se d’acord i planificar la resolució dels
problemes va disminuint. El treball en equip
els ha proporcionat un aprenentatge especial-
ment dirigit a minimitzar el temps de reacció
assumint determinats rols dintre de l’activitat.

Hem observat que el paper que exerceixen és
diferent segons l’activitat o els companys de
grup i especialment segons l’experiència per-
sonal útil que puguin aportar per solucionar el
problema.

El fet de conèixer situacions viscudes pels
alumnes i que puguin fer referència al context
cultural ens apropa a solucions reals que gene-
ren generalitzacions aprofitables per treballar
els continguts programats.

• Paper del mestre en la dinamització de l’acti-
vitat

Les intervencions del mestre van dirigides no
només a produir aprenentatge sinó a descobrir
quina és la interpretació que l’alumne fa dels
objectes matemàtics que l’envolten. La interac-
ció que fan dos alumnes de contextos culturals
diferents quan treballen junts una activitat
genera una riquesa de matisos que milloren l’a-
prenentatge.

Els alumnes estan més predisposats a donar i
rebre informació, són més tolerants i ajuden als
que tenen dificultats per resoldre les activitats.

• Aprenentatge dels alumnes

L’actitud dels alumnes es dirigeix ràpidament a
la resolució de les activitats i els problemes.
Tot i que el nivell acadèmic pugui ser deficita-
ri totes les activitats se solucionen. Els alumnes
van desenvolupant les estratègies que ens pla-
nifiquem i aconsegueixen millorar les habili-
tats i tècniques de numeració i càlcul progra-
mades. Però on realment s’observa progrés és
en la capacitat d’assumir la responsabilitat del
seu propi aprenentatge, fent servir els coneixe-
ment adquirits i compartint-los amb els altres.

• Gestió de grups

La gestió dels grups en una aula multicultural
determina els aprenentatges que el mestre vol
que els seus alumnes reconeguin com a priori-
taris.

Al llarg del curs el busquem agrupacions en les
que la diversitat d’experiències, dintre i fora de
l’aula, permeti enfocar la solució de les activi-
tats de formes diferents.

Al petit grup li donem recursos variats, temps
per reflexionar, temps per aprendre a escoltar
els altres i a argumentar les idees pròpies, i
sobretot independència per planificar la resolu-
ció dels problemes.

Proporcionem espais de reflexió i debat, que
ens permet que cada grup pugui comunicar els
resultats de la seva feina als companys per tal
que sigui avaluada i contrastada amb els resul-
tats propis.

• Característiques dels problemes que fem 
servir

Normalment tenim els problemes dels qua-
derns de treball i els problemes dels llibres de
text, aquest tenen problemes interessants i útils
per l’aprenentatge de conceptes i d’estratègies
Malauradament pels nostres alumnes, la majo-
ria dels problemes que presenten aquest llibres
i quaderns tenen poc interès, no s’adapten a la
seva experiència més propera i treballen amb
elements de la realitat que difícilment tindran
properament al seu abast.

La feina del mestre en aquest sentit està enca-
minada a trobar:

- problemes susceptibles de ser transformats i
adaptats al context en el que es mouen els
alumnes.

- problemes amb un lligam a feines o activitats
en les que es mouen les famílies dels alum-
nes

- problemes descontextualitzats i aplicables a
qualsevol situació cultural

Els problemes que hem utilitzat compleixen
aquestes característiques, de tal manera que
moltes vegades generen situacions que ens per-
meten conèixer millor l’entorn més proper del
nen: professió dels pares, gestió de l’economia
familiar, us d’eines,...
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• L’entorn de resolució de problemes  

La gestió de classe en petits grups de treball,
que inicialment es va plantejar únicament per a
les activitats de resolució de problemes, s’ha
imposat a la resta de les activitats de la classe
de matemàtiques i fins i tot s’ha estès a altres
àrees i altres mestres.

La resolució de problemes, a partir del treball
de grup, ens ha permès garantir una sèrie d’a-
prenentatges matemàtics que en un context de
classe tradicional no s’haguessin donat amb
aquest tipus d’alumnes.

En definitiva la gestió de classe no tan sols els
ha permès aprendre conceptes matemàtics,
sinó desenvolupar una forma de treballar que
els ha facilitat altres aprenentatges sobre la
manera de fer, la manera d’abordar les activi-
tats i la manera de comunicar el que han
après.

• Activitats de treball a l’aula. 

Durant la durada de les sessions hem anat
variant el tipus d’activitats que s’han realitzat
en funció de la tipologia del problema, dels
coneixements previs dels alumnes i de l’interès
que suscitava. De totes maneres en cada un
dels problemes hem intentat que apareguessin
unes determinades activitats per tal de sistema-
titzar el seu ús en el context de resolució de
problemes.

- Analitzar la  informació 

- Manipular les dades

- Contrastar el progrés en la resolució

- Debatre i posar en comú els resultats

Per realitzar aquestes activitats de caràcter
general hem planificat altres més especifiques
que ens ajudaven a aconseguir la sistematitza-
ció en l’aprenentatge: activitats de caràcter
verbal, activitats plàstiques, activitats de petit
grup.

La gestió d’aquestes activitats ens permet que
els alumnes vagin adquirint de forma sistemà-
tica formes d’abordar els problemes que facili-
ten la seva resolució, i que es formalitzin les
relacions entres els membres dels grup, per tal
d’assumir el paper més adient en la resolució

dels problemes. Dotem als alumnes d’estratè-
gies de treball en equip que fan possible que
estiguin millor preparats per assimilar els apre-
nentatges a partir de la resolució dels proble-
mes que es va  produint.

Ja que els alumnes van desenvolupant  les acti-
vitats i van resolent els problemes de forma
autònoma el mestre pot dedicar el seu temps a
facilitar situacions d’aprenentatge individual
que incideixen directament en el treball de
cada nen, millorant la comprensió, l’assimila-
ció de conceptes i la pràctica d’habilitats bàsi-
ques pel desenvolupament matemàtic escolar i
contextualitzat.

• L’avaluació

L’avaluació s’ha anat produint a mida que
s’han anat resolent els problemes, podem dir
que la explicitació del procés que ha portat als
alumnes a la solució d’aquests, és a la vegada
activitat d’aprenentatge i d’avaluació. El fet
que en uns problemes s’utilitzin conceptes i
procediments de problemes solucionats ante-
riorment així ho demostra.

Nosaltres hem fomentat, a més a més, l’esta-
bliment de solucions matemàtiques aplicables
al món real. Que es fessin servir eines de tipus
cultural i la transmissió d’aprenentatge entre
els membres del grup i entre uns grups i altres.

5. Valoracions

Després d’alguns anys de treball moltes coses
han canviat en la percepció de la multicultura-
litat que ens envolta. Tenim una perspectiva
diferent del treball que s’ha de fer des de l’es-
cola i especialment a l’aula de matemàtiques.

Creiem que hem pogut aprofundir en les cau-
ses que generen conflicte a l’aula i donar eines
per minimitzar les dificultats que mestres dels
centres públics es troben quan, dia a dia, van
rebent alumnes immigrants. 

Mostrem possibles actuacions que ajuden a
millorar les nostres classes de matemàtiques, i
a més afavoreixen la integració dels alumnes
de les aules amb diversitat cultural a la societat
i a la nostra cultura sense haver de renunciar a
la pròpia.
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Creiem que la diversitat cultural a primària
s’ha d’abordar, des de l’aula de matemàtiques,
a partir de la formació del professorat en
aquests temes: 

- Reconeixement de les matemàtiques com a
producte cultural i dinàmic.

- Utilització del conjunt d’eines disponibles
en cada una de les cultures que trobem a
l’aula.

- La gestió de classe en grups petits que treba-
llin fonamentalment a partir de la resolució
de problemes.

6. Matemàtiques com a producte cultural

Els mestre dels centres de primària amb
diversitat cultural, hem de rebre una formació
complementària a la que ja tenim, que ens
permeti aprofitar les eines matemàtiques que
ens aporten aquests alumnes. La forma d’en-
tendre el món, i d’interactuar amb ell. També
hem d’aprofitar l’aprenentatge que fan en el
procés d’integració de la seva cultura a la nos-
tra.

S’ha d’estudiar l’aprofitament de les eines
matemàtiques quan es troben dues o més cul-
tures en interacció. Conèixer quines es desen-
volupen més a Catalunya i aprofitar aquests
coneixements per determinar els continguts
més apropiats per produir aprenentatge signifi-
catiu en un context multicultural.
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