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L’experiència com a professora de matemàtiques a secundària m’ha fet viure una 

sèrie de dificultats relacionades amb l’aprenentatge de l’àlgebra, tant pel que fa al poc 

domini d’aquest llenguatge formal per expressar conceptes i relacions matemàtiques, 

com a la poca habilitat per traduir situacions problemàtiques a llenguatge algebraic. 

Aquesta preocupació no és una dèria personal sinó que la comparteixo amb molts 

docents de Catalunya que coneixem el problema i sabem que no és exclusiu del nostre 

país, sinó que el retrobem en molts altres sistemes educatius.  

 

Des de fa molts anys també imparteixo docència a professors en actiu i a futurs 

professors, assisteixo a cursos, jornades didàctiques i congressos relacionats amb 

l’ensenyament/aprenentatge de les matemàtiques. Al llarg del temps, i en tots els àmbits, 

he pogut constatar la preocupació dels docents per la millora de  l’aprenentatge de 

l’àlgebra per part dels seus alumnes. Pel que fa a l’administració educativa, l’interès per 

l’ensenyament/aprenentatge de l’àlgebra queda patent en el fet que aquest és un dels 

temes al qual es dedica més extensió en el currículum de tots els països europeus i 

també de l’OCDE.  

 

Si l’àlgebra és el bloc de continguts més extens del currículum de matemàtiques, 

seria poc realista plantejar una recerca per millorar l’aprenentatge dels alumnes si no se 

centrés en algun aspecte concret. S’ha optat per centrar l’estudi en la visualització 

d’alguns processos matemàtics perquè hi ha moltes teories sobre els seus avantatges, 

dins de l’àmbit educatiu i en particular en l’educatiu matemàtic i també pel paper que 

aquest mètode té en el món d’avui dia. En la societat actual, la cultura visual ho impregna 

tot, la informació i la comunicació ens arriba principalment en forma d’imatge. La dita 

popular “una imatge val més que mil paraules” és una consigna de referència en tots els 

àmbits de la comunicació i també de l’educació.  

 

En els centres educatius es veuen molts vídeos i pel·lícules, es treballa amb 

ordinador o amb tauletes; sí, potser es visualitza molt però potser no es concreta prou per 

a què serveix. La pregunta que ens fem és fins a quin punt la visualització és un mètode 

de coneixement i d’aprenentatge o simplement és una “moda” importada del món en el 

que viu l’escola. La visualització és el punt de partida d’aquesta recerca, que pretén 

millorar l’aprenentatge de l’àlgebra a través d’impulsar la comprensió mitjançant l’ús de 
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figures geomètriques, però falta concretar com es durà a terme. Cal triar i establir una 

eina visual que serveixi per raonar i resoldre problemes.  

 

Hi ha moltes eines per visualitzar, imatges com dibuixos, fotografies, vídeos o 

pòsters, taules, gràfics, etc. De totes elles s’han triat els diagrames perquè tenen 

avantatges psicològics i faciliten el raonament dels alumnes; però a la vegada hi ha raons 

epistemològiques al darrera. Els diagrames són generadors de coneixement, serveixen 

perquè els alumnes construeixin la solució del problema plantejat. Existeix força 

bibliografia que els defensa com a eina d’aprenentatge i de demostració (Fischbein, 1993; 

Barwise i Etchemendy, 1996; Noss, Healy & Hoyles, 1997; Mancosu, 2005; Mason, 

Graham i Johnston-Wilder, 2005;  Presmeg, 2006; Giaquinto, 2007; Radford i Puig, 2007; 

Piazza & Giardino, 2008; Giardino, 2010).  

 

El diagrama (del llatí, diagramma; i aquest del grec διάγραµµα, «disseny») és un 

dibuix geomètric, molt utilitzat en ciència, en educació i en comunicació; amb el qual 

s'obté la representació gràfica d'una proposició, de la resolució d'un problema, de les 

relacions entre les diferents parts o elements d'un conjunt o sistema, o de la regularitat en 

la variació d'un fenomen que permet establir algun tipus de llei. Hi ha diagrames que 

representen dades numèriques tabulades en algun tipus d'esquema d'informació, i 

d’altres que aporten sobretot una il·lustració visual, utilitzant diferents recursos, com el 

diagrama de flux (que sol utilitzar fletxes), el mapa mental, el mapa conceptual o el 

quadre sinòptic.  

 

Hi ha molts tipus de diagrames, els introduïts en aquesta recerca són geomètrics, 

estan formats per figures geomètriques i contenen també  lletres i nombres que indiquen 

les longituds o les àrees d’algunes de les figures que els conformen. Provenen de la 

història de les matemàtiques i serveixen per resoldre, amb raonaments geomètrics, 

alguns problemes clàssics relacionats amb els triangles rectangles i les equacions de 2n 

grau, que habitualment es resolen només amb llenguatge algebraic.  

 

Per entendre la tria final de l’eina que s’ha utilitzat cal introduir un nou element 

relatiu a la meva experiència professional. Des de fa bastants anys, conreo el gust per 

l’estudi de la història  de la matemàtica i en diverses ocasions he dut a l’aula activitats 

relacionades amb la història, tant per introduir els alumnes en els contextos on s’han 

desenvolupat les matemàtiques que estan estudiant com per posar-los en contacte amb 
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altres maneres de pensar o raonar les matemàtiques, és a dir, per submergir-los a la 

manera de fer dels matemàtics antics que les van construir. 

En les meves incursions en la història de les matemàtiques, havia estudiat alguns 

diagrames que provenien de la història de la matemàtica, els havia dut a l’aula però no 

havia analitzat fins a quin punt la seva introducció havia millorat l’aprenentatge dels 

alumnes. Ara era l’ocasió de posar-los en el punt de mira perquè s’ajustaven 

perfectament a determinats continguts del currículum d’àlgebra sobre els que es volia 

incidir. El tipus de diagrames es corresponen amb diagrames històrics recollits de la 

cultura àrab (s. IX) i xinesa (s. I). A més, altres autors també els han valorat com a molt 

ponents per a l’ensenyament/aprenentatge de l’àlgebra (Siu, 2000; Demattè, 2010; Puig, 

2008-11). 

 

En la història de l’àlgebra, la formulació dels problemes en forma de llenguatge 

simbòlic ha estat una qüestió relativament tardana -al segle XVI, amb François Viète i 

altres autors- (Boyer, 1986; Katz, 1993; Mankiewicz, 2000; Grattan-Guiness, 2004) però 

en canvi el raonament geomètric és el que s’ha utilitzat durant segles per justificar els 

procediments matemàtics emprats en la resolució de problemes que avui dia, en l’àmbit 

escolar, es resolen mitjançant el llenguatge algebraic. Per tant, sense valorar si per 

ensenyar s’ha de seguir el procés històric o no, en aquesta recerca s’han utilitzat els 

diagrames històrics perquè es creu en la potencialitat de la seva representació per a 

facilitar l’aprenentatge de l’àlgebra. És a dir, els diagrames estudiats pertanyen a un tipus 

concret, tenen caràcter geomètric i sembla que poden ser útils per resoldre situacions que 

habitualment s’executen amb una formulació algebraica.  

 

Per tant, la recerca que s’exposa el que pretén es analitzar fins a quin punt la 

introducció dels diagrames és un recurs que millora l’aprenentatge de l’àlgebra. Més en 

concret fins a quin punt la introducció de diagrames geomètrics històrics, relacionats amb 

temes del currículum de l’ESO, afavoreix que l’alumnat resolgui determinats problemes.  

Està estructurada en set capítols. 

 

En el primer capítol -L’ús de diagrames històrics a l’aula de secundària-  s’exposa 

el plantejament del problema estudiat, els objectius de la investigació, les hipòtesis de 

treball i, finalment, s’argumenta i temporitza la recerca, per explicar les parts en les quals 

s’ha desglossat l’estudi, com s’ha arribat a les conclusions finals i fins a quin punt són 

generalitzables a d’altres situacions i contextos. 
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En el segon capítol -Marc teòric- es presenten els tres eixos de referència per a la 

recerca: la relació àlgebra/geometria, l’ús de diagrames i la competència matemàtica. Es 

justifica l’elecció d’aquests eixos, s’exposen els autors de referència i s’estableixen les 

idees dels autors citats que s’han utilitzat com a base teòrica per la recerca.  

 

En el tercer capítol -Metodologia- es defineix el tipus de recerca, es presenta la 

mostra i la població estudiada, es descriu la informació recollida, es presenten els 

instruments amb els quals s’ha realitzat l’anàlisi de les activitats dels alumnes i, finalment, 

s’explica el temps utilitzat per introduir i treballar els diagrames a l’aula. 

 

En el quart capítol -Anàlisi d’activitats de resolució de problemes de triangles 

rectangles amb diagrames de càlcul- es descriuen, analitzen i valoren les produccions 

dels alumnes en relació a activitats consistents en la resolució de problemes de triangles 

rectangles mitjançant el procediment de la base i de l’altura (nom que rep el Teorema de 

Pitàgores a l’antiga matemàtica xinesa) (Chemla & Shucun, 2005).  

 

En el cinquè capítol -Anàlisi d’activitats de resolució d’equacions de 2n grau 

completant quadrats geomètrics- es descriuen, analitzen i valoren les produccions dels 

alumnes en relació a activitats consistents en la resolució d’equacions de 2n grau 

completant quadrats geomètrics mitjançant un procediment semblant al descrit per Al-

Khwarizmi (s.IX) al seu tractat d’àlgebra, Hisâb al-jabr wal-muqqabala (Al-Khwarizmi, 

1986). 

 

En el sisè capítol -Conclusions- es reprèn la pregunta de la recerca, l’objectiu 

general i els tres objectius establerts a partir d’ella, per justificar el motiu pel qual  les 

conclusions  s’agrupen en quatre blocs: traducció, transformació, raonament diagramàtic i 

avantatges en l’ús de diagrames. Finalment s’exposen les conclusions.  

 

En el setè capítol -Implicacions pedagògiques per a l’ensenyament i 

l’aprenentatge de l’àlgebra- es recullen algunes reflexions sobre les implicacions 

pedagògiques per a l’ensenyament  i l’aprenentatge de l’àlgebra que es desprenen de les 

conclusions exposades en el capítol 6 i es plantegen noves recerques relacionades amb 

aspectes que finalment no s’han desenvolupat en aquest treball i altres qüestions afins. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Capítol 1 
 

L’ús de diagrames històrics a l’aula 
de secundària 
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En aquest capítol s’enuncia la qüestió que es pretén estudiar en aquest treball. El 

punt de partida és la dificultat de l’aprenentatge de l’àlgebra en l’ensenyament secundari. 

Un cop situat el problema, es planteja l’opció d’introduir, per part del professor, diagrames 

històrics en les activitats dels alumnes per resoldre determinats problemes, com un 

element que ajudarà l’alumnat en aquest aprenentatge conflictiu de l’àlgebra.  

 

A continuació, es defineix l’objectiu general de la recerca i els objectius específics 

en base al problema plantejat i a una sèrie de consideracions generals sobre la necessitat 

d’establir connexions entre els diferents temes de currículum, tal com promouen 

reconeguts experts en didàctica i en història de la matemàtica, i a la necessitat de 

treballar per un aprenentatge competencial. 

 

Després, s’enuncien les hipòtesis o punts de partida sobre els que treballa en la 

recerca, per situar com s’entén el problema plantejat i quina funció fan els diagrames 

introduïts. 

 

Finalment, es justifica i temporitza la recerca, per tal d’explicar a grans trets les 

parts en que s’ha desglossat l’estudi, com s’ha arribat a les conclusions finals i fins a quin 

punt són generalitzables. 

 

 

 

  



	  10 

  



	   11 

1.1. Plantejament del problema 
 

En l’etapa de l’educació secundària obligatòria l’ensenyament/aprenentatge de 

l’àlgebra inclou estructures, relacions i llenguatge. En aquesta recerca s’estudien les 

dificultats dels alumnes pel que fa a l’ús d’aquest llenguatge i de les seves regles. En 

aquest sentit, es considera que l’àlgebra és el llenguatge de les matemàtiques per 

excel·lència i fer competent l’alumnat en l’ús del llenguatge simbòlic és aconseguir que 

se’l faci seu i li serveixi per  entendre, expressar i resoldre les situacions matemàtiques 

subjacents en el món que l’envolta. Però la introducció i l’ús d’aquest llenguatge és difícil 

per a la majoria de l’alumnat pel grau d’abstracció que comporta. En l’ensenyament 

secundari obligatori s’esmercen molts esforços en intentar que l’alumnat resolgui 

equacions o sistemes d’equacions i, de vegades, s’oblida que la tècnica només és una 

part de la qüestió. 

Des del punt de vista de l’adquisició de la competència matemàtica, la mirada cal 

posar-la més en la resolució de problemes que en l’adquisició de les tècniques 

matemàtiques per a resoldre els problemes. Sense tècnica matemàtica l’alumne no podrà 

acabar de resoldre determinades situacions problemàtiques però seria convenient que fos 

el mateix alumne que, interessat per la resolució del problema, demanés més tècnica, en 

lloc del que passa massa sovint a les aules, on s’introdueix mancada de necessitat amb 

l’excusa que ja servirà més endavant. També cal tenir present que l’ús de calculadores i 

ordinadors per força ha d’alleugerir l’aprenentatge de la part més tècnica de 

l’aprenentatge matemàtic. 

 

En la tessitura de compaginar la resolució de problemes amb la introducció de la 

tècnica del càlcul algebraic es poden plantejar vies diverses. En aquesta recerca s’ha 

optat per la introducció de diagrames que permeten obtenir els resultats del càlcul 

algebraic a partir de raonaments visuals amb figures geomètriques. Es a dir, que se situa 

en un marc operacional en el que els diagrames són l’eina, l’instrument que permet 

construir nou coneixement (Giardino, 2010, 2014). 

 

El raonament visual es potencia a l’educació infantil i primària però ja no és gaire 

comú en l’educació secundària perquè sembla no tenir el rigor que necessita aquesta 

etapa. Però des de fa uns quants anys aquesta perspectiva ha estat qüestionada per 

diversos autors que situen el raonament visual en una posició més cabdal (Barwise i 

Etchemendy, 1996; Giaquinto, 2007; Mancosu, 2002, 2005, 2008; Nelsen i Alsina, 2006). 	  

Aquesta recerca s’afegeix a la nova valoració de la visualització com a eina de raonament 
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per a l’educació secundària. Entenent que visualització i llenguatge es poden integrar 

com una pràctica específica de manipulació (Giardino, 2014). 

 

Potenciar la visualització o el raonament visual vol dir, per exemple, que al llegir 

unes fórmules algebraiques (equacions de 1r i 2n grau) el lector evoqui unes 

determinades formes geomètriques (quadrats i rectangles) en les que les longituds i les 

àrees es corresponen amb els termes de les equacions, i les relacions de la fórmula es 

corresponen amb relacions entre les àrees. Amb aquesta connexió entre àlgebra i 

geometria, els càlculs algebraics es traslladen a càlculs amb àrees de quadrats i 

rectangles.  

 

El pont i el lligam entre l’àlgebra i la geometria se sosté amb arguments defensats 

a l’hora d’estudiar les diferents representacions dels objectes matemàtics. Diversos 

autors  afirmen que en educació matemàtica cal posar un èmfasi especial en compaginar 

les diferents representacions d’un mateix objecte matemàtic i posen especial interès en 

les representacions visuals. En el cas de les demostracions, per exemple, Nelsen i Alsina 

(2006) sostenen que les demostracions sense paraules (DSP) són una manera excel·lent 

d’estimular en el lector el seu pensament matemàtic. 

 

Mancosu (2005) diferencia entre visualització i raonament diagramàtic. Utilitza el 

terme visualització en parlar dels treballs de Giaquinto (1992,1994) que defensa els 

diagrames com a eina de descobriment. En canvi parla de raonament diagramàtic quan 

es refereix als treballs de Barwise i Etchemendy (1996) que avalen els diagrames com a 

eina de demostració.	  	  

 

Però, a més a més, la visualització i la connexió àlgebra/geometria també es 

manté en l’aprenentatge per competències. Les competències bàsiques de l’àmbit 

matemàtic es concreten en diferents subcompetències. Niss  (2002) en concreta vuit, i en 

el document sobre les competències de l’àmbit matemàtic del Departament 

d’Ensenyament (2012) n’hi ha dotze. En ambdós casos la representació d’un concepte 

matemàtic o un idea i la connexió entre diverses parts de les matemàtiques hi són 

presents.  

 

A Catalunya mateix, existeixen diversos projectes d’ensenyament de l’àlgebra que 

han optat per connectar l’àlgebra amb la geometria en l’inici de la introducció del 

llenguatge algebraic als primers cursos de l’ESO. Així, per exemple, els Instituts 
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Arquitecte Raspall i El Sui de Cardedeu introdueixen el llenguatge algebraic a 2n d’ESO a 

partir d’uns dossiers d’elaboració pròpia, titulats Lletres i nombres. S’inicia l’alumnat al 

llenguatge algebraic a través de figures de triangles, rectangles i trapezis en els quals es 

calculen les àrees a partir de les longituds dels costats escrits amb lletres. 

 

En la recerca, a més de proposar la introducció de l’àlgebra de la mà de la 

geometria a través de diagrames se n’han  introduït uns d’històrics. Uns provenen de la 

xina del segle I i els altres del món àrab del segle IX.  Què aporta a la resolució del 

problema que els diagrames siguin històrics? 

 

La utilització de la història de la matemàtica per ensenyar matemàtiques, i en 

general l’ús de la història de la ciència per ensenyar ciències, és la idea que impulsa 

diversos col·lectius de professors del nostre país que, des de fa bastants anys, 

introdueixen contextos històrics a l’aula. Aquest col·lectiu, al qual pertany l’autora de la 

recerca, ha trobat en la història de la ciència un espai de recerca i reflexió sobre els 

temes que imparteix a l’alumnat de l’ESO i el batxillerat. 

 

A nivell internacional també existeix aquesta inquietud per l’ús de la història, 

societats, congressos i jornades ho evidencien. Una referència important en aquest camp 

va ser el fet que la X trobada de l’ICMI (International Commission on Mathematical 

Instruction) es convoqués sota el lema The Role of the History of Mathematics in the 

Teaching and Learning of Mathematics (Fauvel i Maanen, 2000). 

 

 El debat sobre com utilitzar la història a l’aula de matemàtiques de secundària és 

un tema obert en el que hi ha moltes aportacions des de diferents perspectives (Fauvel i 

Maanen, 2000). Tot i no ser l’objecte d’aquest estudi està present en el marc teòric de 

referència. La història de la matemàtica mostra la dificultat de la introducció del llenguatge 

simbòlic i també que de la història se’n poden treure conseqüència didàctiques ben 

rellevants (Katz i Barton, 2007).  

 

Durant el curs 2008-09, l’autora va realitzar una recerca (Llicència d’estudis 

retribuïda, tipus A) sobre la introducció de contextos històrics a l’aula com a recurs per a 

millorar la competència matemàtica (Guevara, 2009a). En la memòria final, a més de 

consideracions sobre quan introduir contextos històrics, com introduir-los i quins criteris 

utilitzar per triar els elements o contextos que s’introduiran, es presentaven vuit contextos 



	  14 

històrics implementats a l’aula de secundària, directament relacionats amb continguts del 

currículum de l’ESO (2007).  

 

El currículum del 2007, vigent encara avui dia, conté diverses reflexions sobre la 

història de les matemàtiques. Per exemple, en el primer objectiu de l’etapa es diu que cal:  

 
Valorar les matemàtiques com a part de la cultura, tant des del punt de vista de la història com des 

de la diversitat cultural del món actual, i utilitzar la competència matemàtica per analitzar tot tipus de 

fenòmens del nostre món i per actuar de manera reflexiva i crítica en els diferents àmbits de la vida.  

 

La crida a la introducció de contextos històrics s’exemplifica amb quatre títols de 

temes relacionats amb el currículum a cada curs. Els vuit temes presentats en la recerca 

del 2009 pertanyien al conjunt de títols que apareixen en el currículum de l’ESO del 2007. 

 

En general, les investigacions segueixen un curs més o menys definit i deixen vies 

obertes. En la descrita anteriorment una d’aquestes vies era plantejar-se si, a més 

d’introduir el context històric i els problemes que resolien els matemàtics de l’època, es 

podia fer un pas més que consistiria en proposar no solament els problemes sinó també 

el mètode de resolució antic.  

 

Si en la història de l’àlgebra la justificació geomètrica ha tingut un paper molt 

rellevant i aquest fet és un punt de trobada dels especialistes, per què no traslladar 

aquest  procediment geomètric visual a l’aula quan s’introdueix l’àlgebra? 

 

Els problemes són ben actuals malgrat el pas dels segles, i els procediments 

geomètrics per resoldre’ls estan desenvolupats en els mateixos textos antics pels 

matemàtics de l’època. En la recerca es concreten i es veu si serveixen tal com estan en 

el text original o si cal algun tipus d’adaptació perquè siguin útils per als alumnes del s. 

XXI.  

 

En els textos antics, en absència del llenguatge simbòlic de l’àlgebra que es va 

desenvolupar molts segles després, els algoritmes de càlcul es descriuen en forma de 

redactat, és el que els historiadors anomenen àlgebra retòrica. Efectivament, ja es veu 

que caldrà algun tipus d’apropiació del text antic perquè sigui assequible a l’alumnat 

actual i el que quedarà de la història en aquest cas serà el raonament visual i les figures 
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geomètriques que es descriuen en el text. Aquestes figures que ajuden a fer els 

raonaments són les que en la literatura educativa es coneixen com a diagrames. 

 

En les activitats d’aprenentatge que es van proposar als alumnes per introduir-los 

en l’ús de diagrames, els problemes plantejats són els mateixos que apareixen en els 

textos antics (veure dossier de treball en l’Annex). En les activitats d’avaluació, que són 

les que s’han analitzat per a recollir evidències sobre l’eficàcia de la introducció dels 

diagrames, els problemes proposats s’han actualitzat a contextos actuals. 

 

Per les raons exposades fins ara i amb la pretensió d’introduir un recurs a l’aula 

per disminuir les dificultats dels alumnes amb l’aprenentatge de l’àlgebra, tant de la idea 

de variable, com del domini del llenguatge algebraic i del seu ús en la resolució de 

problemes, la recerca es planteja respondre la pregunta següent: 

 

Fins a quin punt la introducció de diagrames geomètrics històrics, 

relacionats amb temes del currículum de l’ESO, afavoreix que l’alumnat resolgui 

determinats problemes. 

 

La resolució de problemes, que hauria de ser el nucli de l’activitat escolar a les 

classe de matemàtiques, comporta molta exigència per a l’alumne. Avui en dia, a l’alumne 

se li demana que en el procés de resolució d’un problema, a partir de les dades 

conegudes i de les desconegudes (incògnites), estableixi relacions entre les dades i 

detecti també si té dades que no són rellevants o necessàries per a resoldre el problema. 

Que sigui capaç d’establir diferents relacions entre les quantitats i que aquestes relacions 

les representi de forma diferent, a través d’una fórmula, d’una gràfica, d’una taula, d’un 

diagrama,…  

 

S’espera que a partir d’alguna d’aquestes representacions l’alumne arribi a  

resoldre el problema. En la seva resolució caldrà realitzar càlculs i per saber quins, serà 

necessari comprendre a fons la representació triada. Sigui quina sigui la que l’alumne triï 

per a resoldre el problema, se li demana que amb la lectura de la seva representació 

evoqui la relació entre les dades, la visualitzi i decideixi el procés a seguir i els càlculs que 

ha de realitzar. 

 

Es demana als alumnes que siguin competents en resoldre problemes, que 

tradueixin els problemes al llenguatge algebraic o en altres tipus de representacions 
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matemàtiques, com per exemple els diagrames. Que siguin competents a l’hora d’emprar 

conceptes, eines i estratègies matemàtiques. Que no defalleixin i assagin estratègies 

diverses. Que es plantegin nous problemes a partir dels que ja han resolt. 

 

El procés requereix una certa destresa en l’ús de la representació triada. Per 

exemple, si s’estableix una equació però després no se sap resoldre és una 

representació que no és eficaç per resoldre el problema. Recíprocament, si se sap 

resoldre l’equació però la relació expressada en l’equació no és la que correspon al 

problema, tampoc servirà de gaire.  

 

Tot i que s’admeten diferents representacions matemàtiques per estudiar un 

mateix problema, la introducció del llenguatge algebraic i del formulisme a les aules de 

secundària és un repte que cal afrontar i que hauria d’estar a l’abast de tot l’alumnat. És 

un dels llenguatges més rellevants de les matemàtiques, pretendre que els alumnes 

siguin competents en matemàtiques sense que es facin seu aquest llenguatge és com  

voler-se comunicar amb una persona sense entendre ni parlar el seu idioma. 

 

En l’aprenentatge del càlcul i de l’àlgebra l’alumne no hauria de veure únicament 

les fórmules com la manera més curta d’expressar un determinat algoritme de càlcul, sinó 

també com a eines que expressen de forma clara i eficaç relacions entre quantitats. 

Primer per expressar relacions entre nombres (fórmules aritmètiques) i més tard entre 

quantitats variables (fórmules algebraiques).  

 

En aquest pas de l’aritmètica a l’àlgebra la geometria i l’ús de diagrames juguen 

un gran paper, com a pont d’enllaç entre les operacions i les relacions entre nombres, 

expressades amb fórmules aritmètiques, i les més complexes entre variables utilitzant 

fórmules algebraiques. 

 

Des del punt de vista de l’aprenentatge per competències es demana als alumnes 

que utilitzin les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per 

analitzar situacions i per raonar. També se’ls demana que siguin competents en 

representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i en utilitzar el canvi 

de representació com a estratègia de treball matemàtic. 

 

És aquí on els diagrames tenen un paper clau, ja que tenen un component  visual 

que no té la fórmula algebraica. S’espera que amb ells l’alumne podrà raonar de forma 
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més entenedora i significativa que amb les fórmules abstractes de lletres i nombres. Si 

visualitza les relacions damunt del diagrama podrà traslladar-les a les fórmules i 

viceversa. Després operarà a partir de les relacions que estableixi damunt de les figures 

geomètriques, component i descomponent, transformant i veient quines mesures queden 

i quines canvien. Arribarà, en aquest joc geomètric, a tenir la mesura d’una longitud que 

inicialment no era coneguda i, finalment, la reinterpretarà en termes algebraics per acabar 

el problema amb càlculs més senzills que els que es derivaven del plantejament algebraic 

inicial del problema. Tot plegat està d’acord amb que els diagrames permeten descobrir 

nous resultats i alhora els justifiquen, són construccionals, com diuen Giaquinto (2007) i 

Giardino (2014). 

 

 

 
1.2. Objectius de la investigació 
 
 

En base al problema plantejat i atenent a les consideracions anteriors es defineix 

l’objectiu de la recerca i els objectius específics que concreten diferents aspectes de 

l’estudi. 

 
 
1.2.1. Objectiu general 
 
 

Identificar	  les	  possibles	  oportunitats	  d’aprenentatge	  i	  els	  seus	  efectes	  respectius,	  

en	   la	   introducció,	   per	   part	   del	   professor,	   de	   diagrames	   geomètrics	   històrics	   en	   les	  

tasques	  dels	  alumnes.	  

 

Les tasques proposades per a les quals s’han introduït els diagrames històrics són 

de dos tipus: resolució de problemes relatius a triangles rectangles i resolució 

d’equacions de 2n grau.  

 

En ambdós casos, la resolució d’un problema amb diagrames comporta una 

estratègia per part de l’alumne. Les quatre accions bàsiques, que es poden seqüenciar i 

analitzar per etapes, són la construcció del primer diagrama de càlcul, les 

transformacions dels diagrames fins a un diagrama final, la interpretació dels diferents 

diagrames i la lectura del diagrama final. Aquestes accions, així com una mirada global al 
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procés, és el que s’ha utilitzat per desglossar l’objectiu general en quatre objectius 

específics.  

 
 
1.2.2. Objectius específics 
 

L’objectiu de la recerca permet fer-se una sèrie de preguntes sobre els diagrames 

geomètrics històrics que es volen utilitzar.  

 

El diagrama és un tipus de representació i el llenguatge algebraic n’és un altre, 

Quines relacions estableixen els alumnes a l’hora de passar d’un tipus de representació a 

l’altre? A partir de les dades del problema, quines equivalències estableixen els alumnes 

per arribar a construir el primer diagrama o la primera formulació algebraica del 

problema?  

 

Com és realment un diagrama? Què representa l’ús de diagrames per a la 

resolució d’un problema? Què té el diagrama que el fa més assequible als alumnes? El 

diagrama és més visual, aquesta afirmació no requereix més investigació, però la qüestió 

serà analitzar què té el diagrama que no té, per exemple, una fórmula algebraica i com 

aquestes diferencies queden recollides en les produccions dels alumnes. 

 

Els diagrames són dinàmics, es transformen. Si a partir d’una primera fórmula 

algebraica l’usuari realitza canvis i opera amb les regles de l’àlgebra, a partir d’un primer 

diagrama l’usuari també fa canvis en el primer diagrama, en construeix d’altres fins arribar 

a un darrer diagrama que li mostra la solució del problema. Quins són aquests processos 

de transformació dels diagrames? Hi ha algun diagrama que sigui clau per la resolució del 

problema?   

 

Quins elements té sempre un diagrama? Quan es podrà afirmar que l’alumne ha 

resolt el problema gràcies al diagrama? Tots els alumnes fan servir el diagrama de la 

mateixa manera? N’hi ha prou amb un diagrama o se n’han de fer més d’un per a 

resoldre cada problema? Hi ha alguns elements del diagrama que són claus i surten a 

totes les produccions dels alumnes?  

 

Per acabar caldrà analitzar i comparar les produccions dels alumnes per poder 

arribar a determinar si realment els diagrames els han ajudat a l’hora de resoldre els 
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problemes. També caldrà analitzar quins inconvenients té l’ús de diagrames davant  

d’altres mètodes.  

 

De totes aquestes consideracions sorgeixen els tres objectius específics que es 

proposa aquesta recerca. 

 

Objectiu	   1:	   La	   traducció.	   Estudiar	   les	   equivalències	   que	   estableixen	   els	  

alumnes	   entre	   el	   llenguatge	   algebraic	   i	   la	   seva	   representació	   geomètrica	   quan	  

construeixen	  el	  primer	  diagrama	  a	  partir	  de	  les	  dades	  del	  problema.	  Així	  mateix,	  la	  

reinterpretació	  del	  diagrama	  final	  en	  termes	  del	  problema	  plantejat.	  

	  

Objectiu	   2:	   La	   transformació.	   	   Descriure	   els	  processos	   de	   transformació	  

dels	  diagrames	  emprats	  pels	  alumnes	  en	  la	  resolució	  de	  problemes.	  

	  

Objectiu	  3:	  El	   raonament	  diagramàtic.	   Identificar	  els	  elements	  claus	  dels	  

diagrames	  per	  a	  la	  resolució	  dels	  problemes	  i	  el	  que	  representen	  en	  el	  raonament	  

realitzat	  pels	  alumnes.	  

	  

També es recolliran i analitzaran evidències més generals sobre els avantatges en 

l’ús de diagrames per a la resolució de problemes a l’ESO, atès que aquesta és la finalitat 

última de l’estudi presentat. 

 

 

1.3. Hipòtesis 

 

Què s’espera trobar amb la recerca?  

 

En experiències anteriors de la pròpia autora s’han introduït contextos històrics en 

els quals es relaciona l’àlgebra amb la geometria utilitzant diagrames a 2n  i 3r d’ESO. No 

és el cas de 1r d’ESO perquè en aquest nivell no es treballa encara la introducció a les 

quantitats variables i al llenguatge de l’àlgebra. En tot cas es podrien plantejar els 

diagrames com a eina per a relacionar la geometria amb les regles de l’aritmètica. 

Tampoc s’ha treballat amb diagrames històrics a 4t d’ESO. Per aquestes circumstàncies, 
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les hipòtesis de treball que es presenten estan centrades en el 3r curs de l’ESO i és en 

aquest curs on finalment s’ha centrat l’estudi. 

 

Es compta amb un tipus de problemes propis de l’ESO que es poden resoldre 

mitjançant diagrames així com usant llenguatge algebraic. A 3r curs, hi ha un tipus de 

problemes que ja s’han implementat amb alumnes en anteriors ocasions i que es poden 

resoldre amb el recurs dels diagrames: la resolució d’equacions de 2n grau 

completant quadrats.  

 

Aquests tipus de problemes s’havia utilitzat en altres ocasions a 3r d’ESO dins la 

programació habitual del curs, en una versió força semblant a la que ara es presenta en 

la recerca i també s’havien analitzat les produccions d’alumnes d’una manera informal. 

Sabíem que els alumnes podien resoldre equacions de 2n grau mb el recurs de la 

geometria quan encara no s’havia introduït la fórmula de l’equació de 2n grau. 

 

Per l’experiència recollida en la resolució d’equacions de 2n grau completant 

quadrats es podia apuntar que, en la resolució de problemes amb diagrames, n’hi haurà 

uns que seran clau en el procés i possiblement apareixeran en la resolució de qualsevol 

alumne. En canvi, uns altres diagrames només els faran alguns alumnes, els que 

necessitin més suport per a resoldre els càlculs.  

 

En els diagrames s’hi escriu al damunt i és habitual trobar localitzades les dades 

inicials del problema (valors numèrics) però també és freqüent que hi aparegui la 

incògnita del problema en forma de lletra. Una altra pregunta que es pot plantejar és si 

contindran més informació numèrica que algebraica i quin sentit té que sigui així. 

 

S’introdueixen els diagrames perquè l’alumnat té problemes amb l’ús de l’àlgebra 

simbòlica, per tant s’espera que els diagrames continguin més informació escrita de tipus 

numèric que de tipus algebraic perquè l’ús de diagrames promou el raonament geomètric 

visual. Així, si l’alumne veu que pot estalviar-se les operacions amb àlgebra serà lògic 

que en fer l’anàlisi dels diagrames es trobin moltes dades numèriques i que les 

incògnites, expressades com a dades algebraiques, siguin mínimes. 

 

Els alumnes que no dominen gaire el llenguatge algebraic poden veure en els 

diagrames una sortida possible, un recurs diferent més intuïtiu i visual amb el que se 

sentiran més segurs, s’atreviran més a resoldre el problema amb diagrames que només 
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amb àlgebra simbòlica. En definitiva, la resolució dels problemes amb diagrames 

permetrà que més alumnes siguin capaços de resoldre uns mateixos problemes. 

 
 

Per totes les raons exposades, en aquesta recerca es treballa amb els punts de 

partida o hipòtesis següents:  

 
 

Hipòtesi 1. Existeixen temes propis de l’ESO que es poden resoldre mitjançant 

diagrames o bé amb l’ús del llenguatge algebraic. La resolució d’equacions de 2n grau 

completant quadrats geomètrics, és un tema experimentat amb anterioritat amb 

alumnes de 3r d’ESO, sembla possible doncs trobar-ne d’altres i dissenyar activitats per a 

l’aula que combinin els dos tipus de resolució. Aquesta hipòtesi és la que ha dut a 

desenvolupar també la resolució de triangles rectangles amb diagrames de càlcul.  

 

Hipòtesi 2. En la connexió àlgebra-geometria a través dels diagrames 

s’estableixen equivalències entre el llenguatge algebraic i les figures geomètriques. Es 

treballa amb el supòsit que els alumnes familiaritzats amb aquestes equivalències 

són capaços de construir els diagrames a partir de les dades del problema i viceversa. 

 

Hipòtesi 3. L’ús de diagrames per part dels alumnes comporta dues qüestions, 

entendre com cal transformar els diagrames fins a obtenir el diagrama que visualitza la 

solució i controlar quins són els elements rellevants i imprescindibles de cada diagrama.  

 

Hipòtesi 4. En la resolució de problemes per part dels alumnes s’observa que 

cadascú té més o menys facilitat per determinats mètodes. El raonament visual pot ser un 

mètode potent per alguns però cal veure quins avantatges té respecte d’altres mètodes, 

en particular de l’algebraic. 

 

 
1.4. Justificació i etapes de la recerca 
 

Com que els alumnes tenen dificultats en l’aprenentatge de l’àlgebra, s’ha pensat 

en una nova via d’aproximació a la matèria amb la introducció dels diagrames. Les 

hipòtesis de treball apunten que els diagrames ajudaran els alumnes.  

 

El diagrama és un tipus de representació, una eina clau doncs, per construir, 

estructurar i comunicar idees matemàtiques. La comunicació matemàtica, des dels 
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esbossos més simples fins al llenguatge simbòlic més elaborat, sempre implica 

representació. Les múltiples varietats de representació (dibuixos, esquemes, 

construccions amb materials manipulables, taules, gràfics, símbols, recursos TIC) 

proporcionen, a més de diverses possibilitats de mostrar idees matemàtiques, diferents 

vies d’aproximar-se a aquestes idees, d’organitzar-les i de comprendre-les.  

 

El diagrama és una eina de representació que inclou figures i també text en forma 

sintètica: és la porta al llenguatge més simbòlic de l’àlgebra. Si s’investiga l’ús de 

diagrames a l’aula, els resultats que s’obtinguin poden servir per elaborar recomanacions 

didàctiques sobre quan, com i per a què fer-los servir.  

 

En la recerca s’introdueixen el diagrames en dos punts concrets, la resolució de 

problemes amb triangles rectangles i la resolució d’equacions de 2n grau 

completant quadrats geomètrics. Segons el que mostrin les conclusions es podrà 

comptar amb un nou recurs. Però no solament s’està introduint una eina per resoldre un 

determinat tipus de  problemes sinó que l’estudi pot demostrar que s’està introduint una 

eina valuosa per ella mateixa perquè, a més de ser útil en uns contextos concrets, amplia 

l’univers de les representacions i sabem que aquestes són claus per construir, estructurar 

i comunicar idees matemàtiques. 

 

Els diagrames que s’introdueixen en la recerca connecten la geometria amb 

l’àlgebra. En uns casos parteixen de la geometria i ajuden a entendre l’àlgebra i en 

d’altres parteixen de l’àlgebra i permeten situar el raonament en el camp de la geometria 

per fer més comprensibles les regles de l’àlgebra. Conèixer aquestes relacions 

proporciona un saber més profund i aplicable. És important que es tingui consciència que 

els aprenentatges adquirits són útils i són font de nous sabers.  

 

Si amb la recerca es confirmen les hipòtesis plantejades s’estarà validant un 

recurs adequat per l’aula de secundària perquè amplia el panorama de les diferents 

formes de representacions de conceptes i relacions en matemàtiques. 

 

 És necessari un estudi a fons del que representa treballar amb diagrames en els 

casos que ocupen aquesta recerca, diagrames per connectar l’àlgebra amb la geometria i 

viceversa, la geometria amb l’àlgebra, en el que s’analitzi el pas d’un llenguatge a l’altre 

com es realitza i què arrossega d’un escenari a l’altre. 
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La recerca consta de tres parts: creació, execució i anàlisi. En la primera part es 

dissenyen els instruments, tant les activitats d’aprenentatge com els instruments d’anàlisi 

de les produccions dels alumnes. En paral·lel al disseny de les activitats es realitza 

l’estudi de les característiques de cadascun dels diagrames necessaris per resoldre els 

problemes: què representa com a canvi de llenguatge i com s’estableix la connexió entre 

l’àlgebra i la geometria, etc. 

 

Un cop analitzada la naturalesa del treball amb diagrames, es dissenyen unes 

activitats específiques perquè l’alumnat s’apropiï del nou recurs, se’l faci seu i s’hi senti 

còmode. Les activitats s’inclouen dins del dossier de treball i s’alternen amb els 

problemes.  

 

A la segona part s’estableix el temps per dur a terme les activitats a l’aula. Aquest 

període inclou el temps que s’espera que necessitaran els alumnes per fer tot el procés 

d’apropiació de la  nova eina, el diagrama, i el temps per utilitzar-la en la resolució dels 

problemes proposats. Aquesta segona part consta de dos intervals de temps diferents 

perquè les activitats objecte d’estudi corresponen a dos moments d’un mateix curs 

acadèmic, situats un al primer trimestre i l’altre al tercer. 

 

Després de l’acció a l’aula, es recullen les produccions dels alumnes i comença la 

fase d’anàlisi. Les activitats dels alumnes s’analitzen i es classifiquen segons unes 

categories establertes que responen als tres eixos del marc teòric, la relació 

àlgebra/geometria, l’ús de diagrames i la competència matemàtica. La classificació 

ha estat possible gràcies a l’elaboració d’uns indicadors generals que s’han concretat 

després en les diferents activitats.  

 

L’anàlisi i unes primeres conclusions es recullen segons els dos grans blocs 

d’activitats, les relatives als problemes sobre triangles rectangles i les de la resolució 

de l’equació de segon grau completant quadrats. 

 

Finalment, les conclusions recollides  en els dos blocs s’han contrastat i sumat, 

emmarcant-les amb els tres objectius específics de la recerca i l’objectiu més general de 

recollir els avantatges de l’ús de diagrames, i s’han elaborat les conclusions finals de la 

recerca.  
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Per acabar s’exposen les implicacions pedagògiques per a l’ensenyament i 

l’aprenentatge de l’àlgebra atès que aquest treball, emmarcat en una recerca sobre 

didàctica de les matemàtiques vol incidir de forma real en la millora de l’aprenentatge dels 

alumnes, tot i ser conscients que l’abast de la recerca està limitat a contextos similars als 

recollits en aquesta memòria.  



	  

	  

 
 
 
 
 
 

Capítol 2 
 

Marc teòric 

  



	  

	  26 

  



	  

	   27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest capítol, a partir del títol de la recerca s’analitzen les paraules clau que 

el componen i d’elles s’estableixen els tres eixos de referència de la recerca: la relació 

àlgebra/geometria, l’ús de diagrames i la competència matemàtica. Es justifica perquè 

s’han triat aquests eixos, es citen els autors que es prenen com a referència i s’exposen 

quines de les seves idees s’han utilitzat com a base teòrica per la recerca.  

 

Segons el diccionari de d’Institut d’Estudis Catalans (IEC), un títol és la designació 

distintiva d’una obra escrita o impresa, que es posa al començament i, quan es tracta 

d’un llibre sobre la coberta, la primera pàgina o el llom. També és l’encapçalament d’un 

capítol o divisió qualsevol, amb què es designa el seu contingut. En aquest sentit, el títol: 

L’ús de contextos històrics a l’aula de matemàtiques de secundària: el cas concret de la 

visualització en la connexió entre geometria i àlgebra, designa el contingut de la recerca i 

informa implícitament sobre els eixos que configuren el marc teòric. 

 

En primer lloc, situa la recerca a l’aula de matemàtiques de secundària i d’aquí es 

deriva la necessitat de definir com s’entén l’ensenyament/aprenentatge de les 

matemàtiques en aquesta etapa. L’adquisició de la competència matemàtica per part de 

l’alumnat és l’objectiu primordial en l’ensenyament de les matemàtiques a secundària avui 

dia, per aquesta raó s’ha triat la competència matemàtica com a un dels eixos del marc 

teòric. Competència matemàtica per un alumnat concret i localitzat, un grup d’alumnes de 

l’INS Badalona VII de 3r d’ESO durant el curs 2009-10. 
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Seguint amb la lectura del títol, l’expressió, ús de contextos, suggereix la  

introducció a l’aula de matemàtiques, no únicament d’uns continguts concrets sinó del 

conjunt de circumstàncies en les quals es produeixen. El terme context s’utilitza en la 

recerca en el sentit de situar el contingut matemàtic en el lloc i en el text dels matemàtics 

que el van fer servir. Del text matemàtic, no s’han triat les explicacions retòriques dels 

autors  sinó els seus diagrames perquè amb ells és on es fa evident la relació entre 

àlgebra i geometria que pretén promoure la recerca. 

 

Els diagrames constitueixen el segon eix del marc teòric, són figures 

geomètriques, amb algun petit text descriptiu, que serveixen de fil conductor a un 

raonament visual. A més, els diagrames són històrics perquè ja apareixien descrits en 

textos antics. Un prové de la matemàtica xinesa del s.I i l’altre de la matemàtica àrab del 

s. VIII.  

 

La puntualització sobre la procedència històrica dels diagrames semblaria indicar 

que la història podria a ser el tercer eix del marc teòric es va descartar aquesta opció 

perquè les raons  següents: les activitats amb diagrames es van introduir situades en el 

seu context històric -la matemàtica xinesa i la matemàtica àrab-, però les tasques 

encomandes després a l’alumnat anaven més encaminades a la utilització dels 

diagrames com a eines de suport al raonament i al càlcul que no pas a l’aprofundiment 

del fet que els diagrames provinguessin d’un context històric.  

 

És cert que amb el diagrames l’alumnat raonava “a la manera” dels matemàtics 

xinesos del s.I o d’al-Khwarizmi, però l’estudi i anàlisi de les activitats s’ha centrat en l’ús 

de diagrames i de fet, els conceptes, el vocabulari i la metodologia utilitzada serviria per 

altres diagrames que no tinguessin el seu punt de partida en la història de la matemàtica. 

 

Així, la recerca treballa amb uns diagrames històrics que s’utilitzen a l’aula de 

secundària i aquest fet dóna dos eixos de referència, la competència matemàtica i els 

diagrames. El tercer eix és la relació àlgebra/geometria. Un dels diagrames parteix d’una 

situació geomètrica i serveix per a resoldre una problema que, sense diagrama, es 

resoldria per mètodes algebraics. L’altre diagrama parteix d’una equació algebraica de 

segon grau i serveix per a resoldre l’equació sense utilitzar el llenguatge simbòlic de 

l’àlgebra i les seves regles. L’equació es resol mitjançant un raonament geomètric 

consistent en completar àrees de quadrats i rectangles. Tant en un cas com en l’altre, els 

diagrames utilitzats connecten l’àlgebra amb la geometria. 
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Una lectura reflexiva del títol porta als tres eixos del marc de referència de la 

recerca: la relació àlgebra/geometria, l’ús de diagrames i la competència matemàtica. 

Tots tres permeten situar i explicar perquè s’han dissenyat les activitats i quins han estat 

els referents teòrics utilitzats per analitzar les produccions de l’alumnat en el marc d’una 

recerca educativa. Mostren l’estat de la qüestió indicant definicions, classificacions i 

anàlisis realitzades per altres autors que han servit per a establir el vocabulari bàsic de 

partida i la construcció dels instruments (categories i indicadors que es presenten al 

capítol 3, corresponent a la metodologia) utilitzats per analitzar les produccions de 

l’alumnat (capítols 4 i 5). 

 

Els tres eixos –la relació àlgebra/geometria, l’ús de diagrames, la competència 

matemàtica– contenen una part implícita d’història de les matemàtiques. Primer, perquè 

els dos tipus de diagrames utilitzats són diagrames històrics que provenen de contextos 

reals. Segon, perquè la relació àlgebra/geometria és una relació històrica ja que durant 

molts segles el raonament algebraic no disposava de llenguatge propi (àlgebra) i es 

sustentava en el raonament geomètric. Tercer, perquè l’ús de la història per 

ensenyar/aprendre matemàtiques és una component possible, defensada per 

matemàtics, historiadors i educadors, a l’hora de planificar l’aprenentatge competencial.  

 

Els tres eixos, també duen implícita una altra component important en una recerca 

sobre educació matemàtica: la millora de l’aprenentatge de l’alumnat. Aquest punt de 

vista també està implícit en l’ús de diagrames, en relacionar l’àlgebra amb la geometria i 

en la competència matemàtica. En el context d’ensenyament/aprenentatge de la 

matemàtica a secundària, l’aposta per un aprenentatge competencial està àmpliament 

documentada i necessita poca justificació addicional.  

 

Què aporta l’ús dels diagrames a la millora de l’aprenentatge? Sempre és 

beneficiós utilitzar diagrames? Un diagrama és només una figura o conté alguna altra 

informació visual rellevant? Aquestes i altres preguntes són les que s’aniran responent i 

desglossant en la descripció de les definicions, classificacions i recomanacions sobre l’ús 

de diagrames fets per diversos autors, que s’han pres com a punt de partida en aquesta 

recerca a l’hora d’establir el vocabulari bàsic, les categories i els indicadors que serveixin  

per analitzar les produccions de l’alumnat quan utilitza diagrames. 

 

Què aporta relacionar l’àlgebra amb la geometria en la millora de l’aprenentatge? 
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Afavoreix la connexió entre els diferents continguts de les matemàtiques, i relaciona el 

llenguatge algèbric amb els aspectes numèrics, geomètrics i de mesura. També promou 

l’ús de diferents formes de representació per comunicar allò que es vol expressar fins 

arribar, de manera progressiva, al llenguatge simbòlic. També l’ús de contextos històrics 

en l’ensenyament/aprenentatge de les matemàtiques són habilitats i coneixements que 

apareix explícitament en el currículum vigent de l’ESO (Catalunya. Decret  143/2007).  
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2.1. Relació àlgebra/geometria 
 

La relació entre àlgebra i geometria que es pren com a referència en aquesta 

recerca té una component competencial i una component històrica. Des de la perspectiva 

competencial, de la manera d’entendre com ha de ser l’aprenentatge dels alumnes i amb 

quina metodologia s’ha de treballar a l’aula per aconseguir-ho, relacionar l’àlgebra amb la 

geometria enriqueix l’aprenentatge perquè s’aconsegueix que l’alumnat estableixi 

connexions entre diferents continguts i entenguin l’aprenentatge de la matemàtica com un 

tot global i no organitzat en calaixos o temes independents. Aquest opció està recollida en 

el currículum actual de la ESO:  
 

La connexió entre els diferents continguts de les matemàtiques i els continguts d’altres matèries, ja 

que serveix per mostrar la relació entre conceptes de diferents disciplines, la qual cosa eixampla la 

comprensió de les matemàtiques. Encara que els continguts es presentin organitzats en cinc blocs, 

en el procés d’ensenyament i aprenentatge és convenient establir relacions entre ells sempre que 

sigui possible. […]També el llenguatge algèbric, important en els dos darrers cursos d’aquesta 

etapa, s’ha de relacionar amb aspectes numèrics, geomètrics, de mesura i funcionals (Decret 

143/2007, p.5).  

 

Aquesta perspectiva s’amplia i argumenta amb més profunditat en el document 

posterior  –gener del 2013- que edita el Departament d’Ensenyament: Competències 

bàsiques en l’àmbit matemàtic. En aquest document, a partir de l’àmbit matemàtic general 

es concreten deu competències agrupades en quatre dimensions que es corresponen 

amb els processos del currículum: resolució de problemes; raonament i prova; 

connexions; comunicació i representació. 

 

Així, dins de la dimensió connexions es troben dues competències, una de les 

quals, la 7 fa referència directa a la connexió entre diferents continguts del currículum. 

Literalment diu: “Competència 7. Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de 

les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar”. En aquest sentit, plantejar dues 

activitats que connecten l’àlgebra amb la geometria queda completament justificat dins 

d’aquest marc.  

 

Caldria preguntar-se si la proclamació d’aquesta acció matemàtica (connectar) 

respon a un caprici administratiu o bé és una acció validada en el camp de l’educació 

matemàtica. Efectivament, pedagogs i especialistes en didàctica de la matemàtica han 

defensat des de fa bastants anys la connexió com un dels processos matemàtics.  
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Així s’expressa, per exemple en els Principios y Estándares para la Educación 

matemàtica, document escrit per la NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) 

l’any 2000 (traducció al castellà, del 2003) i adreçat a totes les persones que prenen 

decisions que afectin l’educació matemàtica, des d’infantil fins al darrer curs de 

l’ensenyament no universitari. Els estàndards són els descriptors del què l’ensenyament 

de la matemàtica hauria d’aconseguir que l’alumnat conegui i sigui capaç de fer al llarg 

dels seus anys d’escolarització.  

 

El estàndards de continguts descriuen explícitament els temes matemàtics sobre 

els que s’hauria de treballar. Els estàndards de processos expressen de quina manera 

s’adquireixen i s’usen els continguts. Si en els de continguts s’hi agrupen els temes, en 

els de processos s’hi descriuen les accions necessàries per conèixer, entendre i saber 

utilitzar aquest continguts en situacions diverses.  

 

Si connectar és un dels processos matemàtics, quin valor aporta aquesta acció a 

l’aprenentatge de les matemàtiques? El document de la NCTM sosté que la comprensió 

de l’alumnat és més profunda i duradora quan pot connectar les idees matemàtiques. 

Aquesta afirmació s’estén no solament a les connexions entre temes matemàtics, com 

seria el cas objecte d’anàlisi (la connexió entre la geometria i l’àlgebra), sinó també quan 

es relacionen les matemàtiques amb altres disciplines, o bé amb els interessos i 

experiències de l’alumnat. També proclama que l’alumnat, a més d’aprendre 

matemàtiques, aprèn la seva utilitat quan en l’ensenyament es fa incidència en la 

interrelació entre les idees matemàtiques. 

 

Les matemàtiques no són una col·lecció d’apartats o nivells separats, tot i que 

sovint es presentin així. Si es destaquen les connexions matemàtiques a l’aula es 

contribueix a que l’alumnat les utilitzi en situacions de resolució de problemes i no vegi les 

matemàtiques com un conjunt de conceptes i destreses aïllades. A més així, a poc a poc, 

l’alumnat anirà entenent com les idees matemàtiques s’interconnecten i es construeixen 

les unes al damunt de les altres produint un tot coherent, que integra conceptes 

(continguts) i destreses (processos). Si les estructures conceptuals s’enllacen amb els 

procediments, no els percebran com un conjunt arbitrari de regles. Aquesta integració 

hauria de ser cabdal en les matemàtiques escolars. 

 

A nivell internacional, un altre document que cal considerar és el Marc conceptual 

de matemàtiques per a l’avaluació PISA 2012, en aquest document la paraula connexió hi 



	  

	   33 

apareix en quatre situacions. La primera en de la descripció dels processos matemàtics i 

les capacitats matemàtiques subjacents. En parlar de l’ús de conceptes matemàtics, de 

fets, procediments i raonaments, es reconeix que a l’hora de resoldre problemes -en el 

moment de passar de la situació descrita en el problema, en un context concret, al model 

matemàtic que s’utilitzarà per a resoldre’l- es posen en joc diverses accions. Cal establir 

regularitats, identificar connexions entre les entitats matemàtiques, i crear arguments 

matemàtics. Les connexions són necessàries per a posar en joc tot el coneixement 

matemàtic i ser capaç d’utilitzar en cada moment el que cal per a resoldre el problema. 

 

La segona vegada apareix quan es descriu i analitza el coneixement del contingut 

matemàtic. En aquesta ocasió, després d’agrupar els continguts matemàtics escolars en 

quatre grans blocs: canvi i relacions; espai i forma; quantitat; incertesa i dades, es retroba 

la idea de la necessitat d’establir connexions entre els diferents continguts que abasten 

aquests quatre grans blocs. En aquest cas establir connexions està en un graó més 

general i abstracte que l’anterior, en l’epistemologia, i contribueix a donar coherència a 

les matemàtiques com a disciplina. 

 

La tercera vegada que apareix el terme connexió ho fa en una descripció de 

continguts matemàtics clàssics que estarien relacionats en els quatre grans blocs (canvi i 

relacions; espai i forma; quantitat; incertesa i dades) tot i que es reconeix que alguns 

temes estarien a cavall de més d’un bloc.  

 

Un d’aquests continguts és Relacions dins i entre objectes geomètrics en dues i 

tres dimensions. Aquest bloc inclou relacions estàtiques, com les connexions 

algebraiques entre els elements d’una figura, i relacions dinàmiques que impliquen la 

transformació i moviment dels objectes. L’exemple de connexió algebraica és el teorema 

de Pitàgores, la definició de la relació entre els costats d’un triangle rectangle.  

 

En aquest cas la paraula connexió està associada a l’àlgebra, al llenguatge adient 

per expressar la relació (a2 + b2 = c2) entre els costats del triangle (geometria) i que 

aquesta relació s’estableix a través de la mesura (a, b, i c) de les longituds dels costats 

del triangle rectangle. En aquesta tercera aparició de la paraula connexió en el Marc de 

referència de les proves PISA 2015, el terme s’utilitza per exemplificar connexions 

algebraiques que es materialitzen damunt d’una figura geomètrica. És una manera de 

connectar l’àlgebra i la geometria. 
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El fet que justament l’exemple de connexió entre objectes geomètrics del marc de 

referència PISA 2015 sigui el que s’estableix entre els costats d’un triangle rectangle a 

través del teorema de Pitàgores i que els problemes d’una de les activitats analitzades en 

aquesta recerca (capítol 4) siguin justament a partir de l’aplicació de la versió xinesa del 

teorema de Pitàgores -el procediment de la base i l’altura- dóna legitimitat a la idea que 

les connexions entre diferents blocs de currículum, en el cas la relació entre geometria i 

àlgebra, sigui un dels eixos del marc teòric d’aquest treball. 

 

La quarta i darrera vegada que apareix el terme connexió en el document PISA 

2015 és quan passa a concretar l’estructura de les proves i els pes que ha de tenir cada 

apartat. Els apartats són tres: la formulació de situacions matemàtiques, l’ús de 

continguts i procediments matemàtics i, el darrer, la interpretació, aplicació i avaluació 

dels resultats matemàtics. En aquest context el terme connexió s’utilitza per establir que 

el primer i el darrer apartat són els que connecten el món real amb el món matemàtic. 

Aquí l’ús del terme connexió torna a servir per expressar la necessitat de contextualitzar, 

de treballar les matemàtiques en contextos reals per tal que l’aprenent trobi sentit al que 

està fent i en un altre situació pugui transferir els continguts i els processos realitzats.  

 

Els dos tipus d’activitats plantejades en aquesta recerca tenen uns trets comuns 

pel que fa a la relació entre àlgebra i geometria. En l’activitat sobre problemes de 

triangles rectangles es parteix d’una situació geomètrica (els triangles rectangles) i  hi ha 

una relació estable entre els costats del triangle, definida pel teorema de Pitàgores, que 

s’expressa en termes algebraics (a2+b2 = c2). Per a cada problema es coneixen unes 

dades que cal reinterpretar en l’àmbit geomètric (el diagrama de dades que conté sempre 

un triangle rectangle), després les dades i les incògnites s’expressen i es relacionen 

traduïdes a termes algebraics. S’arriba a una equació però la solució no es troba aplicant 

les regles de l’àlgebra. Seguint el fil conductor dels diagrames antics, el procés de 

resolució retorna a la geometria.  

 

En la segona activitat, la resolució d’equacions de 2n grau pel mètode de 

completar quadrats, el punt de partida és una equació algebraica que es porta al camp de 

la geometria. L’equació de 2n grau s’organitza de manera que el terme independent 

estigui a una banda de la igualtat i els altres termes a l’altra. En aquestes condicions 

l’expressió algebraica resultant, tant la part esquerra de la igualtat com la dreta, 

s’interpreten com l’àrea d’una figura composta per un quadrat i un rectangle, adjacents 

per un dels dos costats.  
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A partir del currículum actual de l’ESO, dels Principis i estàndards de l’NCTM i del 

marc teòric de PISA 2015 s’han aportat raons curriculars i pedagògiques per a defensar 

la validesa de connectar diferents blocs de currículum, contestant així una de les 

preguntes que es podien plantejar: què aporta la connexió entre blocs de currículum? 

 

Un bon nombre de recerques sostenen la rellevància del fet que en el primers 

passos de l’ensenyament de l’àlgebra, l’ús de la geometria i del raonament visual pot ser 

un factor determinant per a millorar de l’aprenentatge de l’alumnat.  

 

Radford i Puig (2007), diferencien entre el que entra en acció en una situació de 

resolució de problemes amb aritmètica i una situació de resolució de problemes amb 

àlgebra. En una situació resoluble amb aritmètica el que es busca és el resultat d’un 

càlcul amb nombres coneguts, en l’algebraica cal actuar de manera diferent, es tenen 

dades numèriques però no es pot operar amb elles directament perquè també hi ha 

alguna dada que no es té, la incògnita. Segons els autors, al llarg de la història de la 

matemàtica hi ha diversos exemples en els que un problema, que avui resoldríem 

algebraicament, s’ha resolt optant per la via geomètrica, pel raonament geomètric.  

 

En el llenguatge de l’àlgebra, a diferència de l’aritmètica que només treballa amb 

nombres, es treballa amb nombres i lletres que representen valors desconeguts. Des de 

molt antic els nombres s’han representat per símbols però les incògnites han tingut un 

camí més llarg fins arribar a la simbologia actual. Al llarg dels temps s’han usat diferents 

formes de representació: una paraula, un dibuix, una marca, una vareta en un àbac, una 

lletra…; una opció és donar al valor desconegut un significat geomètric i raonar mitjançant 

transformacions geomètriques que tenen sentit per elles mateixes per a descobrir-lo. 

Aquest procés s’anomena raonament geomètric. 

 

Els mateixos Radford & Puig (2007) situen dos moments, com a mínim, en la 

història de la matemàtica en què el raonament algèbric (raonament amb incògnites) 

s’associa amb el raonament geomètric: en alguns dels problemes de les tauletes 

cuneïformes dels escribes mesopotàmics (1900-1600 aC) i en els càlculs d’Al-Khwarizmi 

(s. IX) en l’estudi i classificacions d’equacions de 1r i 2n grau, a Hisâb al-jabr wal-

muqqabala. Aquest segon moment és justament la font de la segona activitat d’aquesta 

recerca. 
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Chemla, matemàtica i historiadora, especialista en matemàtica xinesa, coautora –

amb Shuchun- de la traducció i interpretació dels Nou capítols sobre els procediments 

matemàtics a la llengua francesa (2005), estudia aquest tipus de raonament en la 

matemàtica oriental. En “The interplay between proof and algorithm in 3rd century China: 

the operation as prescription of computacion and the operation as argument” (La 

interacció entre prova i algoritme al s. III a Xina: l’operació com a prescripció per al càlcul i 

l’operació com a argument) (2005), exposa diverses maners d’entendre el terme 

demostrar en matemàtiques, contraposant la demostració en el sentit de la matemàtica 

grega clàssica, amb altres formes pròpies de la matemàtica no occidental. Des d’aquest 

punt de vista, apel·lant al sentit més ampli del terme demostració, sosté que Liu Hui (s. 

III), matemàtic i comentarista dels Nou capítols, està demostrant quan, amb arguments 

geomètrics, justifica els algoritmes de càlcul descrits en el text clàssic.  

 

Què demostra Liu Hui i com ho fa? Primer associa les quantitats numèriques 

sobre les que es realitzaran els càlculs a longituds de costats i àrees de figures formades 

per quadrats i rectangles. Després associa cada operació de la seqüència de l’algoritme 

de càlcul a una transformació de les figures i, en conseqüència, a un canvi en les 

mesures de longituds i àrees. Per acabar, a partir d’una darrera figura, llegeix damunt 

d’ella la longitud d’algun dels costats i la interpreta com el valor numèric que s’obté al final 

de l’algoritme de càlcul. 

 

Cada problema es resol geomètricament amb una figura associada que es 

transforma fins a mostrar la solució. Hi ha un ventall de tres figures possibles, que 

diversos autors (Cullen, 1996; Chemla, 2005; Dauben, 2007; Katz (ed.), 2007) anomenen 

com les tres figures fonamentals, però només una de les tres és l’adequada per aquell 

problema.  

 

Aquest segon referent, el de Liu Hui, que mitjançant un raonament geomètric 

aborda la justificació d’un algoritme de càlcul aritmètic que avui es provaria mitjançant les 

regles de l’àlgebra, és el que es troba en el mètode de resolució proposat per als 

problemes sobre triangles rectangles analitzats en el capítol 4, on les tres figures 

fonamentals són els diagrames de càlcul utilitzats en la resolució dels problemes. 

 

Les referències a la relació entre geometria i àlgebra al llarg de la història i fins a 

quin punt aquesta connexió ha d’influir en l’ensenyament també es troben en Katz i 

Barton (2007). Els autors descriuen les diferents etapes de la història de la construcció de 
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l’àlgebra en les que situen una primera etapa constituïda per tres estadis: el retòric, el 

sincopat i el simbòlic. Després, un cop assolit l’estadi simbòlic, l’àlgebra esdevé una eina 

potent que va integrant diversos objectes d’estudi. S’inicia en un estadi geomètric, on la 

majoria dels conceptes algebraics són geomètrics. Segueix un estadi estàtic de resolució 

d’equacions, on l’objectiu es trobar nombres que satisfacin determinades condicions. 

Posteriorment sorgeix l’estadi dinàmic de les funcions, que permet l’estudi del moviment 

dels cossos. El darrer estadi és l’abstracte, on l’objecte d’estudi són les estructures 

matemàtiques. 

 

Segons els autors, les diferents etapes en la història de l’àlgebra comporten unes 

implicacions sobre el seu ensenyament/aprenentatge. L’àlgebra s’hauria d’iniciar  

estretament relacionada amb la geometria i amb la resolució de problemes. Els nous 

objectes matemàtics que s’anessin introduint s’haurien d’anar discutint de manera oral a 

classe amb tot el grup de nois i noies. Katz es pregunta: per què no començar l’àlgebra 

raonant amb figures geomètriques? Són objectes més concrets que la x que habitualment 

introduïm. La x2 és exactament això: un quadrat. Els productes de nombres es poden 

representar com a rectangles, la propietat distributiva no és més que dues maneres 

diferents de representar un mateix rectangle, i així successivament.  

 

Al mateix temps és convenient discutir aquests conceptes verbalment. L’alumnat 

està familiaritzat amb les paraules de la geometria; segurament poden aprendre a 

argumentar amb elles fent dibuixos geomètrics. Actualment, a les escoles, l’àlgebra inicial 

es tracta com una generalització de l’aritmètica. Caldria girar una mica la visió cap a la 

resolució de problemes, sosté Katz.  

 

Segons Barton, l’àlgebra actual deu més al tipus de problemes on es genera i a 

les eines que calen per resoldre’ls que a les regles de l’aritmètica. Partir de la resolució 

de problemes i desenvolupar l’àlgebra inicial de la mà de la geometria seria una bona 

proposta per iniciar l’alumnat a l’àlgebra. En canvi, segons ell, l’àlgebra com a 

generalització essencialment matemàtica durant l’escolaritat obligatòria és poc probable 

que sigui útil, i, fins ara, no ha estat pedagògicament encertada perquè es converteix en 

un seguit de regles que només són aplicables en unes situacions matemàtiques molt 

concretes. I, continua argumentant, tot això no vol dir que més endavant no se li hagi de 

donar la volta en els nivells alts, en l’estudi i l’ús de sistemes matemàtics i axiomàtics. En 

definitiva, com mostra la història, una introducció a partir de la resolució de problemes 
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seria el més recomanable per iniciar l’alumnat a l’àlgebra. Aquesta recerca s’ha 

posicionat clarament per aquesta opció.  

 

Barton argumenta que la matemàtica moderna, basada en estructures, i la 

matemàtica del càlcul, basada en números han de deixar pas als objectes matemàtics i 

als processos que formen part de les experiències dels joves. Els conceptes geomètrics 

són vitals i els lligams amb l’àlgebra són tangibles d’una manera que no ho són els 

numèrics.  

 

Katz i Burton, Chemla, Rudford i Puig, són diferents autors que han estudiat la 

relació àlgebra/geometria en diferents situacions i contextos, els seus arguments s’han 

incorporat en aquest treball per a defensar la validesa d’haver plantejat unes activitats 

que combinen àlgebra amb geometria i que substitueixen la manipulació algebraica pel 

raonament visual associat a les mesures de determinades figures.  

 

En la relació àlgebra/geometria apareix un terme que justament és el que vehicula 

aquesta connexió, la visualització: l’acció i efecte de visualitzar. Una de les accepcions de 

visualitzar, segons el diccionari de l’IEC, és fer visible (una informació) per mitjà d’un 

recurs tècnic determinat. En aquest cas, la geometria és el recurs tècnic que fa visible la 

informació que demana l’àlgebra, el valor de la incògnita en la resolució d’una equació. 

En les activitats proposades la geometria s’utilitza per a resoldre problemes que altrament 

es resoldrien aplicant les regles de càlcul de l’àlgebra. Introduir la visualització com l’acció 

que exerceix la geometria en l’ajuda de l’àlgebra porta a detenir-se sobre el que diversos 

autors entenen per visualització i com aquesta informació s’incorpora en el marc de la 

recerca.   

 

Arcavi (2003) analitza el paper de les representacions visuals, defineix què entén 

per visualització i analitza i exemplifica els diferents papers que pot exercir la visualització 

en l’aprenentatge i ús de les matemàtiques. Al mateix temps planteja els límits i les 

dificultats que comporta aquesta acció per a l’alumnat i pel professorat. Recollint 

definicions de diversos autors, sosté que la visualització és l'habilitat, el procés i el 

producte de creació, interpretació, ús i reflexió de fotografies, imatges o diagrames. 

Aquesta acció es pot realitzar en les nostres ments, en el paper o amb eines 

tecnològiques. Es realitza amb el propòsit de descriure i comunicar informació, sobre el 

que aproximadament es pensa. Es desenvolupa a partir d’idees desconegudes i s’avança 

en el seu significat a través de la visualització. 
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També recull límits i dificultats amb exemples d’estadística, com ara els 

avantatges d’un gràfic respecte una taula en termes de visualització; les paraules per 

acompanyar l’explicació dels símbols; la visualització al servei de la resolució de 

problemes; la visualització com a via de demostració.  

 

En aquesta recerca la visualització s’utilitza tant en la resolució dels problemes 

sobre triangles rectangles com en la resolució d’equacions de 2n grau completant 

quadrats. Els càlculs s’associen a processos geomètrics de dissecció i de redistribució de 

figures, és a dir, a retallar i enganxar, i en el cas dels problemes del triangles rectangles 

s’utilitzen les tres figures fonamentals dels comentaristes xinesos que diversos 

historiadors (Cullen, 1996; Chemla, 2005; Dauben, 2007; Katz, (ed.), 2007) anomenen 

auxiliars visuals. Com diu Arcavi, cal reivindicar en el currículum i en les activitats d’aula 

el paper central que ha de jugar la visualització en l’educació matemàtica. 

 

Un altre autor que cal esmentar en relació a la visualització és Fischbein (1993). 

Segons l’autor, la geometria rau en entitats mentals (figures geomètriques) que tenen 

alhora caràcter mental i figuratiu. Una esfera, per exemple, és una idea abstracta, 

conceptual. Al mateix temps te unes propietats, la primera d’elles la forma. La idea, la 

absoluta perfecció que representa la forma esfèrica no es pot trobar en la realitat. En 

aquesta simbiosi entre concepte i figura (concepte “figural”) que tenen les entitats 

geomètriques la component de la imatge estimula noves direccions de pensament, però 

hi ha restriccions lògiques i conceptuals que controlen el rigor formal del procés.  

 

Fischbein també analitza les tensions internes que poden aparèixer en l’ús de 

conceptes “figurals” degut a aquesta doble naturalesa i en dedueix implicacions 

didàctiques. Algunes d’aquestes implicacions didàctiques s’han recollit a l’hora de 

plantejar el raonament geomètric amb el que s’ha d’enfrontar l’alumnat quan resol el 

càlculs algebraics amb l’ús d’auxiliars visuals, en els dos tipus d’activitats plantejades en 

la recerca.  

 

La figura, per ella mateixa, té un doble significat, és la representació d’un concepte 

i alhora és una figura amb valor propi. Si el que manipula la figura té els conceptes clars, 

utilitza la figura com a síntesi d’unes determinades característiques encara que la figura 

concreta no les tingui. Per exemple, quan s’utilitza en un raonament un una figura que 

representa un quadrat però que no ho és, que és un rectangle, no hi fa res, perquè qui 

manipula el concepte utilitza la figura com si fos un quadrat, treballa a les ordres del 
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concepte i no de la figura. Així, si coneix l’àrea del quadrat és capaç de calcular el costat 

del quadrat (fent l’arrel quadrada), encara que realment davant seu tingui un rectangle. 

 

Després de presentar la connexió entre l’àlgebra i la geometria, d’enunciar la 

resolució de càlculs algebraics amb raonaments geomètrics, mitjançant la interpretació de 

les relacions algebraiques com a relacions geomètriques a través de la visualització, en 

l’apartat següent s’analitza l’ús de diagrames perquè són l’eina adient que permet establir 

aquesta relació geomètrica amb l’objecte algebraic de partida.  

 

Mason, Graham & Johnson-Wilder presenten els diagrames com una eina visual 

que permet generalitzar. Posen l’èmfasi en els diagrames geomètrics i els relacionen amb 

el pensament algebraic. Partint d’una expressió algebraica es pot trobar el diagrama 

geomètric que l’expressi i viceversa, un diagrama geomètric pot ajudar a escriure 

l’expressió algèbrica adequada.  

 
 

2.2. L´ús de diagrames  
 

Segons el diccionari de l’enciclopèdia catalana, la paraula diagrama ≪[1868; del 

gr. diágramma 'registre; dibuix; pla'].Representació gràfica d'un fenomen, d'una llei o de la 

distribució de les parts d'una cosa≫. Segons el diccionari de l’IEC, en el lèxic comú, és la 

≪representació gràfica que mostra l’arranjament de les parts d’alguna cosa≫. En el 

camp de la física general, ≪gràfic amb uns eixos de coordenades que indica la relació 

existent entre dues quantitats variables, una de les quals es pot considerar com a funció 

de l’altra≫. Per últim, al Diccionari de Matemàtiques i Estadística (2002), un diagrama és 

≪un gràfic que representa una proporció o una demostració≫. 

 

En resum, de les definicions anteriors es conclou que el terme diagrama està 

associat a la representació gràfica. Com són els diagrames i que tenen de particular per 

haver optat per introduir-los en les activitats plantejades amb l’objectiu que el raonament 

visual vingui a ajudar al càlcul amb l’àlgebra?. En la literatura sobre educació matemàtica 

diversos autors han estudiat i classificat els diagrames i aposten pel seu ús. Algunes 

d’aquestes aportacions són les que s’utilitzen per justificar l’ús de diagrames en els inicis 

de l’aprenentatge de l’àlgebra. 
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Barwise i Etchemendy (1996) sostenen que el raonament utilitza diferents fonts 

d’informació, lingüística i no lingüística, és a dir representacions visuals. El llenguatge és 

una eina per a donar informació, les imatges visuals en són una altra i aporten exemples 

en els quals la informació visual ha estat clau per a resoldre un problema. En definitiva 

afirmen que la inferència, el raonament, no es donen solament amb sentencies sinó 

també amb diagrames.  

 

Destaquen tres casos en els quals la representació visual pot formar part d’un 

raonament vàlid: 

a) Quan la informació visual forma part de la informació inicial que necessitem per fer el 

raonament. Prenem la informació i potser després la transformem en informació 

lingüística. 

b) Quan un diagrama ajuda a fer el raonament. Alguns lectors necessitaran el diagrama 

d’altres no. 

c) Quan un diagrama és la peça clau del raonament, sense aquest no es podria arribar a 

la conclusió final. 

 

Aquesta classificació interessa per a la recerca perquè en el cas de la resolució de 

problemes de triangles rectangles, hi ha diagrames del tipus a), que s’han anomenat en 

aquest treball diagrames de dades, però també diagrames del tipus c) que s’han 

anomenat diagrames de càlcul, seguint la nomenclatura de Mason (i altres, 2005) i també 

en Giardino (2010). En el cas de la resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats 

només s’utilitzen diagrames de càlcul però també es troba la situació b) perquè la 

seqüència de diagrames de càlcul no és la mateixa per a tots els alumnes, ja que alguns 

necessiten més diagrames i d’altres menys, però tots passen per un diagrama clau. 

 

Barwise i Etchemendy (1996) sostenen que la visualització del segon tipus té un 

paper molt gran en matemàtiques, més que en altres àrees de coneixement. Si la 

visualització juga un paper tant important en les demostracions matemàtiques potser 

explicaria la dificultat de crear generadors de la demostració basats en els models de 

raonaments lingüístics. Aquesta mancança explicaria les dificultats dels alumnes per 

demostrar. Una característica important que destaquen del raonament amb diagrames és 

el seu caràcter dinàmic. També sostenen que l’ús de diagrames és una herència 

històrica, ho relacionen amb l’ús de diagrames en geometria i entre els exemples citen les 

demostracions del teorema de Pitàgores. No cal dir que l’exemple ha estat definitiu per 

incloure aquesta referència. 
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Mason, Graham & Johnson-Wilder (2005) també aporten arguments per a 

defensar l´ús de diagrames com a suport al pensament algebraic. Presenten el que 

entenen per àlgebra, diferents maneres de raonar en aquest estadi i quin paper juguen 

els diagrames en aquest procés. Segons ells, l’àlgebra proporciona un llenguatge 

simbòlic que permet expressar conjectures de manera general. El poder del llenguatge 

simbòlic és que permet que els seus símbols es puguin manipular.	  

 

Llegir un diagrama o una foto és molt semblant a llegir una expressió simbòlica 

perquè cal discernir detalls que formen part de la imatge total, entendre les relacions 

entre els elements, expressar aquestes relacions, i preguntar-se què canvia en el 

diagrama quan es realitza una transformació. Aquesta pràctica porta a identificar 

relacions que són comunes a tota una classe de diagrames.  

 

Com es produeix el procés de generalització? L’aritmètica es presta a fer 

generalitzacions, i generalitzar és una característica de les matemàtiques, més enllà de 

l’aritmètica. A través de les diferents activitats en les que s’utilitzen diagrames geomètrics, 

gràfics i les seqüències d’imatges per a generalitzar, s’entén que aquests instruments són 

contextos naturals per fer-ho. 

 

Què tenen en comú i que tenen de diferent, des del punt de vista de la 

generalització, la interpretació d’un diagrama geomètric, la lectura de quadres de 

seqüències o llegir matrius de càlculs? Tot forma part del desenvolupament del 

pensament algebraic. Però, segons els autors, l’alumnat està més familiaritzat a fer-ho 

amb taules numèriques que amb diagrames geomètrics o amb la lectura de quadres de 

seqüències i cal canviar aquesta tendència. 

 

La generalització és el que permet triar el diagrama adequat per a cada problema. 

Un cop l’alumnat és capaç de generalitzar i treure conclusions sobre diferents tipus de 

diagrames és quan està en disposició de triar el diagrama adequat que vagi bé per a 

cada problema. 

	  
El domini associat amb aquestes tasques té diferents aspectes. Es poden 

representar diferents resultats geomètrics-algebraics. A partir d’un estament algebraic 

familiar es pot buscar el diagrama apropiat, o viceversa, a partir d’un diagrama es pot 

buscar la seva expressió amb símbols. Les diferents direccions desenvolupen la 
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flexibilitat i la comprensió de la situació més bé que si sempre es fa el procediment en el 

mateix sentit. 

 

Aquesta situació és la que es dóna en les activitats proposades en aquesta 

recerca. En els problemes sobre triangles rectangles analitzats en el capítol 4, a partir de 

l’enunciat del problema, de les dades numèriques que conté i de les que es demanen, es 

construeix un diagrama (triat entre tres possibles)  i amb aquest diagrama es realitzen 

una sèrie de transformacions geomètriques fins arribar a un darrer diagrama del que es 

pot extreure pràcticament la solució del problema.  

 

Per a què serveix el diagrama? Per passar d’una expressió algèbrica que no se 

sabia manipular a una figura geomètrica, per treballar al seu damunt amb més facilitat i 

per retornar després al mateix resultat que s’hagués obtingut manipulant l’expressió 

algebraica. 

 

En la resolució de l’equació de 2n grau completant quadrats, l’enunciat del 

problema ja és l’expressió algebraica. Si l’expressió algebraica es canvia per un diagrama 

geomètric i sobre aquest diagrama geomètric es realitzen transformacions al final s’obté 

la solució numèrica damunt del diagrama geomètric, la mateixa que s’hagués obtingut si 

s’hagués resolt l’equació de segon grau per manipulacions algebraiques. 

 

Tant en els problemes sobre triangles rectangles com en la resolució d’equacions 

de segon grau completant quadrats geomètrics, el diagrama geomètric (diagrama de 

càlcul a partir d’ara) és el fil conductor de l’algoritme de càlcul necessari per obtenir la 

solució numèrica del problemes, a partir de les dades de partida. 

 

Un altre autor que aporta elements sobre l´ús de diagrames i que els defensa com 

esquema operatiu que porta a nous coneixements és Giaquinto (2007). Es pregunta si hi 

ha una línia divisòria entre el pensament amb diagrames i el pensament simbòlic. Ell 

mateix mostra diferents exemples per argumentar que, si bé en alguns casos es pot dir 

que sí, en molts d’altres no.  

 

També caracteritza les diferències i similituds entre les presentacions lingüístiques 

i les simbòliques. El diagrama, com un tipus de representació simbòlica, mostra totes les 

relacions simultàniament en lloc de fer-ho d’una manera seqüencial (com ho fa una 
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presentació lingüística) i a més les relacions espacials entre parts del diagrama indiquen 

relacions entre els objectes que representen les parts. 

 

Però tant les sentències, com els diagrames, tenen propietats comuns, sintaxi i 

estructura. Sintaxi perquè petites parts del diagrama es corresponen amb petites parts 

d’informació. Estructura perquè hi ha termes i certes disposicions dels termes expressen 

igualtats. Cheng, Lowe i Scaife (2001) també afirmen que en els diagrames cal distingir 

entre explicacions d’expressions (la semàntica, el significat) i explicacions de processos 

(la sintaxi, l’estructura).  

 

La idea de distingir entre estructura i significat, s’ha incorporat per establir les 

categories i subcategories que s’utilitzen en els instruments d’anàlisi de les activitats 

analitzades. En el capítol sobre la metodologia s’explica el disseny d’aquests instruments. 

 

Giaquinto (2007) també considera que la distinció entre simbòlic-diagramàtic o 

algebraic-geomètric és massa genèrica, que cal afinar una mica més per entendre el 

pensament visual en matemàtiques o el pensament en les matemàtiques en general.  

 

El llenguatge simbòlic utilitza una capacitat de processar sintaxis que emana del 

llenguatge natural i que sembla no tenir el pensament visual. Es pregunta quins són els 

lligams entre pensar amb fórmules simbòliques i el pensament del llenguatge natural per 

veure quines són les operacions en el pensament espacial (visual).  

 

Apunta que hi ha una gran diversitat de pensaments visuals-espacials però que 

encara no es disposa d’una taxonomia útil per descriure’ls. Analitza tipus de pensament 

espacial que tenen lloc a l’espectre diagramàtic-simbòlic i constata com alguns impliquen 

la visualització del moviment i d’altres no. Copsar la simetria de reflexió en un objecte o 

l’aspecte canviant, és a dir observar un determinat objecte de diferents maneres (matriu 

per files o per columnes) per veure-hi els canvis és un exemple de pensament visual-

espacial que no implica la visualització de moviments. 

 

Segons Giaquinto (2007), la visualització de moviments té un llarg paper en el 

pensament matemàtic, entenent el moviment en el seu sentit físic. Ell analitza tipus de 

pensament espacial i fa una primera classificació entre els que tenen els que impliquen la 

visualització de moviments i els que no. Entre els primers: copsar la simetria de reflexió, 
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important pel coneixement geomètric bàsic, i captar l’aspecte canviant, per exemple quan 

s’observa una matriu per files o per columnes.  

 

Pel que fa als que sí visualitzen moviments, en diferencia fins a set. El primer:  

una col·lecció d’objectes que es mouen rígidament respecte a un punt i posa com 

exemple les isometries. El segon: una col·lecció d’objectes espacialment delimitat explota 

a partir d’un punt central i posa com exemple l’homotècia. El tercer: un objecte es mou 

com un tot rígid amb canvi o no de lloc, l’exemple és una esfera i el càlcul de la distància 

entre un punt exterior i un punt qualsevol de tangència. El quart: un objecte es sotmès a 

la reordenació de les parts. El cinquè: les deformacions contínues. El sisè: escissions i 

fusions de figures. El setè: moviments i intercalacions de termes en les multiplicacions de 

matrius. Dos dels casos estudiats per Giaquinto també s’han trobat en els diagrames 

estudiats en aquesta recerca. El primer, quan l’objecte és sotmès a la reordenació de les 

parts; el segon, quan un objecte pateix escissions i fusions. Tant en els diagrames que 

s’utilitzen en la resolució de problemes sobre triangles rectangles com en la resolució 

d’equacions de 2n grau, s’han trobat aquests tipus de moviments en l’evolució dels 

diagrames. 

 

Durant molt de temps hi ha hagut un debat obert en el camp de la lògica sobre 

què era una prova i què era una demostració; en aquest sentit s’arribava a dir que les 

matemàtiques només eren lògica (proves i demostracions). En l’actualitat l’equilibri s’ha 

restablert i és considera que el descobriment, l’explicació i l’aplicació són tòpics de 

l’epistemologia de les matemàtiques al costat de la prova i la demostració lògica.  

 

L’interès pel pensament visual ha ressorgit quan s’ha retornat a l’interès pel 

descobriment i l’explicació. En els darrers anys s’ha fet un esforç notable per mostrar 

l’eficàcia dels mètodes visuals com a mitjà de proves, per a defensar que una prova no té 

perquè està basada en una seqüència de fórmules o estaments lingüístics, sinó que és 

vàlida també com a demostració visual sense paraules (Barwise i Etchemendy, 1996;  

Mancosu, 2001 i 2005). 

 

La defensa del pensament visual com a mitjà de descobriment i explicació s’avé 

amb aquesta recerca perquè és el mètode que es proposa per a resoldre les activitats 

analitzades.  
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Una altra manera de relacionar l’àlgebra i la geometria és la que considera 

Banchoff (2008). Diu que aquests dos tòpics no són únicament dos temes diferents del 

currículum, sinó que són diferents camins per pensar sobre les idees matemàtiques. A 

tots el nivells de l’educació matemàtica, l’ensenyament i l’aprenentatge funcionen millor 

quan les dues maneres de pensar es complementen i relacionen entre elles, ja que 

ajuden als alumnes a retenir les idees.  

 

Una llarga experiència de professor universitari en cursos d’introducció i 

aprofundiment en càlcul i àlgebra lineal utilitzant diagrames per il·lustrar fórmules i 

estructures, i fent servir idees algebraiques per a formalitzar construccions geomètriques 

li permet afirmar la interrelació entre l’àlgebra i la geometria. 

 

Per exemple, per salvar les dificultats que comporten els desenvolupaments 

algebraics del tipus (a + b)3  i la factorització a3 – b3 = (a – b)(?) proposa descomposicions 

en figures geomètriques. Així, presenta el desenvolupament (a + b)3  en tres dimensions, 

utilitzant cubs i paral·lelepípedes, com a generalització del desenvolupament de (a + b)2 

amb quadrats i rectangles i, recíprocament, la factorització de a3 – b3 = (a – b)(?) com 

ampliació de a2 – b2 = (a + b)(a – b) amb quadrats i rectangles. També analitza la 

multiplicació, des del punt de vista algebraic amb el càlcul d’àrees i volums i ho utilitza per 

a treballar la propietat distributiva.  

 

A més, Banchoff (2008), per explicar com entén la diferencia entre prova o 

demostració en àlgebra o en geometria, pren uns exemples que inclouen el teorema de 

Pitàgores i utilitza uns diagrames que tenen molts punts en comú amb els utilitzats i 

analitzats en el capítol 4 d’aquest treball. 

 

La literatura sobre l’ús de diagrames en matemàtiques és extensa, n’hi ha de 

diferents tipus i caldrà centrar-se en la caracterització dels de càlcul, per entendre quin 

paper juguen en el raonament matemàtic i, en particular, en el raonament algebraic-

geomètric que és el que interessa en aquesta recerca.  

 

Giardino (2009) estableix una classificació dels diagrames que ha estat clau per 

establir les categories i els indicadors que es presenten en el capítol 3. Inicia el seu treball 

amb una defensa del pensament visual en la que diu que en lògica i en matemàtiques, les 

formes visuals de representació poden ser importants no solament com a eines 

heurístiques i pedagògiques, sinó com a elements legítims en una prova matemàtica. El 



	  

	   47 

raonament és una activitat heterogènia i la gent utilitza representacions múltiples de la 

informació mentre raona, aquestes representacions sovint no són en forma de 

sentències. 

 

Com són els diagrames i com es raona amb ells? Aquestes qüestions també 

queden recollides en el seu treball, en el que parla indistintament de diagrama i de 

raonament amb diagrames. El diagrama és una representació d’algunes peces 

d’informació però al mateix temps és una eina utilitzada per un subjecte; la classificació 

que fa dels diagrames inclou aquesta dualitat.  

 

Què és un diagrama? És una representació externa potencialment pública, que 

s’ha de llegir per a ser entès, s’ha d’interpretar per a ser utilitzat. És un artefacte amb un 

propòsit específic, està dissenyat per una funció en la ment de la persona que l’ha 

representat. És un objecte de dues dimensions que mostra alguna informació en el pla a 

través de la relació espacial entre els seus elements.  

 

Hi ha altres informacions visuals que no s’han de confondre amb els diagrames, 

les fotografies o els quadres de text. El diagrama, més enllà de la fotografia, no està 

concebut com a ajuda de la memòria sinó per ajudar a inferir nova informació. Aquesta 

idea també la sostenen altres autors, Cheng, Lowe i Scaife (2001). 

 

El diagrama, més enllà del quadre de text, no té lectura a cost zero, ja que cal 

saber-lo llegir però, a més, ha de ser capaç d’expressar totes les abstraccions que calgui. 

Si no ho aconsegueix, serà millor substituir-lo per una descripció. D’aquí es desprèn que 

el diagrama ha de ser doblement eficaç: ha de tenir eficàcia computacional -capacitat 

d’inferir informació- i eficàcia expressiva -capacitat d’expressar propietats semàntiques-. 

 

Per classificar els diagrames Giardino utilitza variables i eixos (figura 2.1.1). En les 

variables no es fixa tant en els continguts sinó en l’ús que es farà del diagrama i així fixa 

tres components: el diagrama extern, l’objecte, que conté relacions espacials i objectes 

rellevants que s’han d’organitzar de manera global; l’usuari del diagrama, el subjecte, 

amb el seu propi coneixement; i la interpretació. El diagrama i l’usuari es relacionen a 

través de la seva particular interpretació.  

 

Pel que fa als eixos, el vertical representa els diferents usos que pot tenir el 

diagrama i l’horitzontal representa l’espai utilitzat en el diagrama, les dades i la manera de 
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transmetre-les. En el raonament amb diagrames el rellevant és la manera com es 

manipulen els diagrames per aconseguir treure’n conclusions. En la classificació, per tant, 

té un paper important el tractament de les dades transmeses a través del diagrama, l’ús 

que es pot fer del que diu el diagrama, fins al punt que un mateix diagrama es pot 

classificar de manera diferent segons l’expertesa de l’usuari. 

 

 
Fig. 2.2.1: Classificació dels diagrames segons Giardino (2009), p.7. 

 

L’eix vertical, es gradua  de baix a dalt segon el dinamisme del diagrama. En la 

banda inferior els diagrames d’ús estàtic, en la superior els dinàmics. Els diagrames 

estàtics són llistes, taules, icones, il·lustracions científiques, mapes…, són 

representacions que estimulen la memòria, que promouen les capacitats 

mnemotècniques. Són esquemes que mostren algun tipus d’informació seleccionada. 

 

En els diagrames dinàmics l’usuari infereix nova informació a través de la seva 

manipulació. Com deia Pólya (1981) per poder resoldre un problema primer cal entendre 

el problema i només després serem capaços de planificar i dur a terme un pla per 

resoldre’l. Per aconseguir aquest objectiu, resoldre un problema, un diagrama o una 

representació externa en general ajuda, perquè un detall en la imaginació de l’usuari es 
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pot oblidar, però un detall escrit en paper queda més patent. Així quan l’usuari retorna al 

diagrama recorda consideracions inicials que potser havia oblidat pel camí. 

 

Giardino sosté que Fischbein (1996) ja havia proclamat que existien diagrames 

dinàmics: ho eren els que implicaven un cert procediment i una experimentació com a 

conseqüència de l’ús d’aquest procediment. Es poden fer moltes transformacions però 

només algunes són legítimes. Només quan l’usuari sap quines transformacions són 

legítimes i significatives mostra que controla el sistema de representació. Les regles del 

sistemes de representació s’externalitzen com a procediments. L’usuari no solament 

aprèn una simple manipulació sinó una sèrie de procediments, no regles abstractes, sinó 

instruccions sobre com actuar en el diagrama, i així el llegeix i l’interpreta correctament. 

 

L’eix horitzontal de la classificació de Giardino gradua l’estructura de les dades en 

el diagrama i l’ús que se’n fa. En les proximitats del zero, situa descripcions lingüístiques, 

en les que l’estructura és totalment arbitrària, no és rellevant pel diagrama. Més lluny del 

zero situa les il·lustracions científiques, en elles l’estructura de les dades és molt 

important. Són similars als mapes, perquè la seva funció és mostrar l’organització 

d’estructures complexes, en un grau determinat d’abstracció. El dissenyador ha de decidir 

quines peces d’informació destacarà. En general doncs, els elements que conté el 

diagrama es poden classificar en imprescindibles o en superflus, segons que siguin 

rellevants o no per al propòsit del diagrama. 

 

Gardino, després d’establir la classificació amb els dos eixos, aposta pels 

diagrames que s’utilitzen dinàmicament perquè afirma que són els que serveixen millor 

per construir coneixement. Més que fer una distinció entre contingut sintàctic o semàntic, 

la seva hipòtesi és que els diagrames s’entenen correctament quan s’és capaç de 

reproduir-los i manipular-los.  

 

L’usuari demostra entendre’l quan en el moment que se li fa reproduir és capaç de 

copiar només els trets espacials més rellevants. És més, quan afegeix un nou element i 

aquest no distorsiona la correcta interpretació i la lectura conceptual. Manipular i reproduir  

correctament un diagrama significa saber quines propietats espacials són invariants. Per 

exemple, en els diagrames introduïts en aquesta recerca però conserven la mateixa àrea. 

Aquest tipus de diagrames els anomena diagrames construccionals (de construcció).  
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El terme constructional prové de Maynard (2005) que a la vegada el treu de 

Booker (1963). El dibuixos de construcció són dibuixos que no s’utilitzen com a descripció 

sinó com a eina per a calcular i mesurar. L’analogia entre els dibuixos de construcció i els 

diagrames de construcció es basa en el fet que, a la pràctica, el procediment correcte per 

aplicar a la resolució del problema prové de distingir les manipulacions legítimes que es 

poden fer al diagrama per sobre de totes les que es poden imaginar.  

Si els diagrames de construcció conviden a l’usuari a realitzar-hi alguna operació, 

vol dir que estan revelant tota la informació que contenen d’una manera global i sintètica 

però no en un únic instant. Són diagrames inferencials, que es construeixen pas a pas i 

que es transformen.  

 

A la vista d’aquestes nocions sobre diagrames es pot afirmar que els diagrames 

utilitzats en la resolució de problemes amb triangles rectangles (cap 4) i en la resolució 

d’equacions de 2n grau completant quadrats (cap 5) són: 

a) dinàmics perquè impliquen un procediment 

b) construccionals perquè són eines de càlcul 

c) inferencials perquè un cop construïts cal transformar-los. 

Un cop definits i classificats els diagrames cal aprofundir sobre el tipus de 

raonament que sustenten els diagrames. Giardino defineix un diagrama matemàtic com 

una figura, en general un dibuix en dues dimensions, fet per il·lustrar un teorema 

geomètric o una demostració matemàtica. A continuació defensa per quin motiu un 

diagrama és efectiu en aquestes situacions. 

 

Analitza què tenen en comú la fórmula de l’equació de 2n grau: 

 

 

i els diagrames corresponents que es mostren a les figures 2.2.2, i 2.2.3 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.2: Presentació dels elements que contindrà el diagrama de l’equació de 2n grau. Giardino (2010), p.7 
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Tenen en comú la disposició espacial que ens permet llegir millor la informació 

que conten pel fet que la fórmula i el diagrama està organitzats d’una manera 

determinada. Tenen de diferent que la fórmula és una matriu de dimensió ú i els 

diagrames són objectes de dues dimensions disposats en el pla. 

 

Gràcies a les regles convencionals de l’àlgebra, de la fórmula, podem distingir el 

sentit de cada element de forma aïllada i de forma conjunta. En el cas dels diagrames, 

cada part té un sentit en relació a l’estructura global, com a línia o com a figura 

rectangular. També són importants les etiquetes introduïdes en els diagrames a l’hora de 

considerar la interacció amb èxit entre els diferents formats. 

 

Giardino no defineix explícitament el terme etiquetes sinó que l’utilitza de forma 

implícita i parla de símbols escrits damunt de la figura que fan de pont entre l’expressió 

simbòlica, en aquest cas la fórmula i el diagrama, conjunt de figures i etiquetes. Vist des 

de la perspectiva matemàtica les etiquetes fan de pont entre l’àlgebra i la geometria i des 

del punt de vista del pensament matemàtic faciliten el trànsit des del pensament simbòlic 

al pensament visual, en concret el pensament diagramàtic, el pensament visual que 

utilitza els diagrames.  

 

La figura 2.2.3, mostra el diagrama corresponent a la banda esquerra de la 

igualtat. Com continua el raonament? El segon pas de la fórmula és comprovar que la 

banda esquerra de la igualtat és equivalent a la banda dreta. S’aconsegueix amb una 

sèrie de regles. Pel que fa al diagrama, aquest canvia, adquireix una nova configuració 

perceptual. La correcció de la fórmula s’explica a través d’una nova organització del 

diagrama inicial.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.3: Diagrama inicial que expressa la part esquerra de la fórmula. Giardino (2010), p. 8. 

 

El diagrama de la figura 2.2.3 evoluciona, s’obté un nou quadrat (figura 2.3). 

L’àrea del quadrat obtingut és 𝑥! + 2 !"
!
+ !

!

!
 que a la vegada és equivalent a 𝑥 + !

!

!
. 
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L’àrea de la primera figura de les tres que apareixen a la fig. 2.2.4, que és l’àrea de 

partida 𝑥! + 𝑎𝑥,  és així equivalent a 𝑥 + !
!

!
− !

!

!
. La visualització dels resultats sembla 

mostrar una evidència que no s’obté de la simple aplicació de les regles de l’àlgebra a la 

fórmula. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 2.2.4: Evolució del diagrama inicial fins a evidenciar el resultat final 

	  
En resum, segons Giardino, en l’ús de diagrames hi ha una recepció visual de les 

dades a través d’un dibuix i a més la disposició dels elements en el dibuix, la configuració 

espacial, informa sobre la relació entre els elements que conté el diagrama. D’acord amb 

alguns estudis empírics, es tenen evidències per poder afirmar que percebre un diagrama 

està subjecte a una sèrie de lleis d’agrupament, inclou el diagrama i la seva configuració 

global, que va més enllà de la informació que dóna cada element per separat. 

 

Aquestes consideracions han fet que, a l’hora de dissenyar els instruments 

d’anàlisi (cap 3), s’han establert categories referents a la visió global del diagrama, als 

elements que conté i a les seves relacions, i a l’evolució d’un diagrama en un altre, en el  

que s’anomenen sèries diagramàtiques. 

 

Giardino també apunta una sèrie de qüestions relatives als elements dels 

diagrames que s’utilitzen en el capítol següent per establir els diferents aspectes del 

raonament amb diagrames que caldrà analitzar en la seqüència de resolució d’un 

problema amb diagrames (figura 3.4.2). 

 

Els diagrames matemàtics que s’introdueixen en la present recerca són per 

resoldre problemes, utilitzen contextos concrets i serveixen per trobar una solució a un 

problema específic. Tenen una configuració global i els seus elements estan col·locats 

seguint unes determinades lleis que expressen les relacions que hi ha entre ells.  
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Construir un diagrama és una activitat cognitiva que es pot investigar 

empíricament. Per fer-ho cal tenir en compte la disposició dels elements, la configuració 

del diagrama, en relació als elements de la fórmula que vol expressar, en relació a una 

sèrie de regles de la geometria, per exemple obtenir l’àrea a partir de la longitud dels 

costats.  

En el cas de la resolució de problemes, no es tracta només de dibuixar els 

diagrames sinó que cal manipular-los per construir un nou coneixement. Durant el procés 

de manipulació, el subjecte que el construeix posarà de manifest la comprensió que té 

d’aquell diagrama concret ja que, de totes les transformacions possibles, n’haurà de triar 

l’adequada per resoldre el problema. Cal poder manipular el diagrama i entendre’n tots 

els seus possibles significats.  

 

El diagrama és doncs un sistema de representació, que utilitza dibuixos per a 

calcular (construccional), que requereix de la interpretació de l’usuari i de la seva 

manipulació, per unes regles vàlides (regles d’utilització).  

 

Des del punt de vista de la psicologia de la percepció constructiva la manipulació 

del diagrama comporta dos processos (reorganitzar i associar) que es correlacionen amb 

dues habilitats.  L’habilitat perceptual, de saber reorganitzar part de les figures i agrupar-

les de manera que es puguin reinterpretar i descobrir característiques subtils que els 

novells no veuen. L’habilitat conceptual, la fluïdesa associativa que permet generar nous 

pensaments relacionats entre ells. 

 

En matemàtiques, els diagrames més interessants són dinàmics i construccionals, 

i només s’entenen bé quan el subjecte és capaç reproduir-los i de manipular-los del tot. 

Quan es dóna aquesta situació, diagrames i figures conviden l’usuari a fer certes 

operacions amb ells per tal de resoldre algun problema. 

 

Així, com diria Wittgenstein (1988), les matemàtiques són una sèrie de tècniques 

més que una sèrie de proposicions certes o falses. La comprensió en matemàtiques no 

ve donada pel coneixement previ d’una sèrie de proposicions certes o falses sinó d’una 

xarxa de fets que provenen de l’aprenentatge i l’aplicació de la pràctica matemàtica. 

 

L´ús de diagrames matemàtics inclou la coordinació de diferents processos i 

habilitats i abasta tres sistemes cognitius: el conceptual, el visió-espacial i el motor. La 
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hipòtesis és que els diagrames s’inventen (es descobreixen) amb la funció de facilitar i 

organitzar el raonament i s’utilitzen de manera dinàmica. 

 

Així, la dinàmica per interpretar els diagrames hauria d’utilitzar els tres sistemes. 

Des del sistema conceptual es detectarà l’acompliment d’alguna invariància visual; des 

del visió-espacial les transformacions d’un diagrama a l’altre, per entendre els canvis que 

s’hi han produït; des del motor el moviment o moviments al pla que ha sofert el diagrama. 

Totes aquestes consideracions queden recollides en la presentació de les eines d’anàlisi 

de la construcció del diagrama de càlcul de partida i de la manipulació dels diagrames del 

capítol 3. 

 

Els dos tipus d’activitats plantejades en aquesta recerca utilitzen diagrames, el 

vocabulari utilitzat per descriure’ls i el disseny dels instruments per analitzar-los provenen 

de les definicions de diagrama i de les caracteritzacions de diversos autors que s’acaben 

d'exposar.  

 

En l’activitat sobre problemes de triangles rectangles, per a cada problema, a 

partir de les dades, de les incògnites i, el que és més important, de la relació entre les 

dades i els costats del triangle (hi ha tres casos diferents) s’identifica un dels tres 

diagrames de càlcul possibles (n’hi ha tres de diferents que es corresponen 

biunívocament amb els tres tipus de problemes). Després de triar el diagrama de càlcul 

convenient pel problema, que en tots els casos està format per quadrats i rectangles, una 

sèrie de transformacions geomètriques permeten arribar a la solució del problema 

mitjançant un raonament visual.   

 

En aquest tipus de problemes apareixen dos tipus de diagrames ben diferents que 

convé no confondre: el diagrama de dades i els diagrames de càlcul. En el primer es 

reprodueix, de forma esquemàtica, la situació descrita en el problema on sempre hi ha un 

triangle rectangle que relaciona les dades del problema. En la figura 2.2.5 es veu el 

diagrama de dades dibuixat per una alumna en la resolució del problema de l’antena -una 

antena vertical subjecta a terra per dos tensors- (en el diagrama l’alumna només hi ha 

dibuixat un tensor).   

 

 

 
Fig. 2.2.5: Diagrama de dades del problema de l’antena (alumne 7) 



	  

	   55 

En la figura 2.2.6, es veu el diagrama de dades dibuixat per una altra alumna per 

resoldre el problema d’una pantalla de televisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.2.6: Diagrama de dades del problema del televisor (alumna 1) 

 

 

En contraposició a la situació anterior, en els diagrames de càlcul el triangle 

rectangle de referència ja no hi és. El diagrama de càlcul no és una representació 

esquemàtica de la realitat com ho era el diagrama de dades. Les figures que conté el 

diagrama de càlcul són quadrats i rectangles. L’única relació que tenen amb les figures 

del diagrama de dades és que apareixen quadrats i rectangles i que un d’aquests 

quadrats té el costat igual que un dels costats del triangle rectangle que hi ha a la base 

del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.2.7: Diagrames de càlcul corresponents al problema de l’antena (alumna 1) 

 

D’alguna manera s’està reproduint la idea implícita en el teorema de Pitàgores (el 

quadrat construït damunt la hipotenusa és la suma dels quadrats construïts damunt dels 
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catets) i també en el procediment de la base i l’altura de la matemàtica xinesa. Del 

triangle rectangle que hi ha al diagrama de dades es passa a un nou diagrama on els 

elements claus seran quadrats i rectangles i els quadrats provenen dels quadrats 

construïts damunt dels costats del triangle rectangle inicial.  

 

A partir d’aquí el procediment de càlcul està totalment lligat al raonament visual, 

es coneixen unes longituds que permeten calcular àrees de quadrats i rectangles. 

Quadrats i rectangles es reconverteixen en nous quadrats i rectangles per un 

procediment de descomposició i recomposició que diversos autors (Cullen, 1996; Siu, 

2000; Chemla i Shuchun, 2005; Dauben, 2007; Katz (ed.), 2007) han descrit com de 

“retallar i enganxar”. A partir d’unes àrees se’n han deduït unes altres mitjançant un 

raonament visual (geomètric) basat en el càlcul d’àrees de quadrats i rectangles. Una 

d’aquestes noves àrees és l’àrea d’un rectangle de la que se’n coneix un costat i per tant 

se’n pot deduir l’altre. Aquest nou costat retorna al triangle inicial, al diagrama de dades, 

perquè és un dels costats que es demanaven al problema. 

 

En la segona activitat, la resolució d’equacions de 2n grau pel mètode de 

completar quadrats geomètrics, l’equació plantejada s’interpreta com l’àrea d’una figura 

composta per un quadrat i un rectangle, adjacent per un dels dos costats, i així es dibuixa 

el primer diagrama.  

 

A diferència de l’activitat anterior, aquesta primera figura ja és un diagrama de 

dades i de càlcul alhora. És diagrama de dades, en el sentit que conté les dades inicials, 

però bàsicament és diagrama de càlcul perquè manipulant, com s’ha explicat abans per 

descomposició, translació i recomposició, s’arriba a una nova figura sobre la que es podrà 

“llegir” la solució de l’equació. La darrera figura del diagrama de càlcul és un quadrat del 

qual es pot deduir l’àrea perquè està compost de rectangles i quadrats dels quals es 

coneix l’àrea. Coneguda l’àrea d’un quadrat, conegut el costat del quadrat.  

 

El costat del quadrat així obtingut no és la solució de l’equació però hi ha una 

estreta relació entre la solució de l’equació i el costat del quadrat. És una relació additiva 

entre longituds que es visualitza damunt de la figura. D’aquesta manera a través d’un 

raonament visual (geomètric) en el qual intervenen les longituds de dos segments 

(mesures) es dedueix la longitud d’un nou segment. Si es retorna a l’inici, al pas de  

l’equació al diagrama de càlcul, però en sentit invers, del diagrama a l’equació, s’obté un 

valor que resol l’equació de 2n grau inicial.  
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2.3. Competència matemàtica  
 

En cada moment històric, les matemàtiques escolars han estat un reflex del que la 

societat considerava que havien d’aprendre els nois i noies, futurs ciutadans adults del 

demà. En el món global i connectat d’avui dia, s’accepta que les matemàtiques són un 

instrument de coneixement i anàlisi de la realitat, i al mateix temps es reconeix que 

constitueixen un conjunt de sabers de gran valor cultural, que ajuden a raonar, de manera 

crítica, sobre les diferents realitats i problemàtiques actuals.  

 

La idea de la matemàtica per a tothom, d’instrument per a capacitar la població a 

entendre l’entorn on viu i el món en general, s’ha estès progressivament en l’àmbit 

educatiu en els darrers trenta anys. A partir de l’any 2000, any en què es duen a terme 

les primeres proves PISA, apareix d’una forma generalitzada en l’ensenyament el terme 

competència. Ja no es tracta de que l’alumnat aprengui una sèrie de continguts o 

coneixements relatius a conceptes, procediments i actituds i hàbits de treball sinó que els 

posi en acció per entendre aspectes importants de la vida, fora de l’àmbit escolar, i per 

resoldre situacions i solucionar problemes significatius. En termes educatius parlar de 

matemàtiques ha passat a ser parlar de la competència matemàtica.  

 
Participant d’aquesta incipient tradició s’incorpora el tercer eix del marc teòric de la  

recerca, la competència matemàtica, que és el que situa el tipus d’ensenyament i 

d’aprenentatge per al qual s’han dissenyat, posat en pràctica i analitzat les activitats de la 

recerca. 

 

En el marc conceptual de matemàtiques per a l’avaluació PISA 2012 es diu que 

“el coneixement de les matemàtiques és clau per preparar els joves per a la vida en la 

societat moderna. Una proporció cada vegada més gran dels problemes i situacions amb 

què topem a la vida diària, incloent-hi situacions laborals i professionals, requereix, per tal 

de ser entesos i poder-los abordar correctament, un cert nivell de comprensió 

matemàtica, raonament matemàtic i eines matemàtiques. Les matemàtiques són una eina 

cabdal per a la gent jove a l'hora d’afrontar temes i reptes personals, professionals, 

socials i científics”. 

 

Una mirada als antecedents d’aquest marc teòric PISA porta al projecte (KOM: 

Competències i Aprenentatge de les Matemàtiques) dirigit per Niss (2002), a petició del 

Ministeri d'Educació de Dinamarca. El propòsit era crear una plataforma que dugués a 



	  

	  58 

terme una reforma en l'ensenyament de les matemàtiques de l'escola a la universitat. En 

el projecte s’impulsa una caracterització del currículum de matemàtiques en termes de 

competència. La competència matemàtica és l'habilitat d'entendre, jutjar, fer i usar les 

matemàtiques en una varietat de situacions i contextos intra i extra matemàtics, en els 

quals aquestes juguen o podrien jugar un paper. 

 

El projecte va adoptar una proposta elaborada anteriorment per Niss per identificar 

les competències matemàtiques (1999), i es va concretar en vuit competències, 

classificades en dos grups. Aquestes vuit competències tenen a veure amb processos, 

activitats, i comportaments. 

 

El primer grup de competències té a veure amb l'habilitat de preguntar i contestar 

preguntes respecte a les matemàtiques:  

a) pensar matemàticament 

b) plantejar i resoldre problemes matemàtics  

c) modelitzar matemàticament  

d) raonar matemàticament 

 

El segon grup té relació amb la destresa o habilitat en el maneig del llenguatge 

matemàtic i de les eines matemàtiques: 

a) representar entitats matemàtiques 

b) manejar símbols i formalismes matemàtics 

c) comunicar-se en, amb, i sobre la matemàtica 

d) fer ús d'ajudes i eines (incloses les tecnològiques) 
 

La figura 2.3.1 recull les vuit competències tal com es presenten en el Projecte 

KOM. 

 

Les vuit competències matemàtiques no es troben aïllades l’una de l’altra sinó que 

en qualsevol activitat matemàtica n’hi concorren més d’una. Aquesta situació es dóna 

també en les activitats proposades en aquesta recerca. De les quatre competències 

relacionades amb l'habilitat de preguntar i contestar preguntes respecte a les 

matemàtiques: pensar, plantejar i resoldre problemes, modelitzar i raonar algunes 

s’identifiquen i les altres no, en funció de les característiques de l’activitat.  
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Fig. 2.3.1: Representació visual de la flor del KOM de les vuit competències matemàtiques presentades i 

identificades en el Projecte KOM (Niss & Jensen) 

 

Les activitats referides a la resolució de problemes sobres triangles rectangles 

(capítol 4) promouen les quatre competències perquè en aquest cas la resolució de 

problemes és la tasca principal però també inclou pensar i raonar. La modelització també 

hi concorre perquè els problemes parteixen d’un context real que cal dur al model 

matemàtic. Així, un problema dóna dades sobre mesures d’una pantalla de TV (context 

real) i cal veure-hi al darrera el triangle rectangle corresponent (model matemàtic) per a 

poder passar a la resolució del problema. 

 

En canvi, amb les activitats de resolució d’equacions de segon grau completant 

quadrats (capítol 5) es desenvolupa preferentment el pensar i raonar matemàticament. 

 

Pel que fa a les altres quatre competències, les de destresa o habilitat en el 

maneig del llenguatge matemàtic i de les eines matemàtiques, les activitats plantejades 

es basen en l’ús d’uns diagrames històrics i aquests elements són la clau per establir 

quines competències, d’aquest bloc, promouen les activitats de la recerca. 

 

 Els diagrames, en una anàlisi regida per l’òptica competencial, juguen el paper 

d’eina o ajuda (competència d), són una manera de representar entitats matemàtiques 

(competència e), fan de pont amb el formalisme matemàtic (competència f) i permeten la 

comunicació amb i sobre la matemàtica (competència g) perquè ajuden l’alumne a 

comunicar el seu procés de resolució del problema. En resum, les activitats plantejades 

desenvolupen també les quatre competències del grup de manipulació del llenguatge i les 

eines matemàtiques.  
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La idea de competència matemàtica encara no estava desenvolupada en els 

Principis i estàndards de la NCTM (2000) però sí que s’utilitzava el terme com adjectiu 

per a caracteritzar les persones. Així, ser competent en un camp complex com el 

matemàtic suposava tenir l’habilitat per utilitzar els coneixements amb flexibilitat, i aplicar 

amb propietat el que s’aprèn en un context en un altre context.  

 

En el document també destaquen l’important paper de la comprensió conceptual 

del coneixement i l’activitat de les persones competents. Afegeixen que la comprensió 

conceptual forma part de l’adquisició de la competència, juntament amb el coneixement 

factual i la destresa amb els procediments, és a dir que per arribar a ser competent cal 

haver adquirit un coneixements de continguts i saber utilitzar uns procediments. 

 

En els Principis i estàndards es reconeixia que les decisions que prenen els 

professors, l’administració educativa i d’altres professionals de l’educació respecte als 

continguts i el caràcter de les matemàtiques escolars, té conseqüències importants per 

als estudiants i per a la societat. Les decisions s’haurien de basar en una guia 

professional sòlida i els Principis i estàndards s’erigien com a tal.  

 

Els Principis descriuen les característiques particulars d’una educació matemàtica 

de qualitat. Els Estàndards descriuen els continguts i els processos matemàtics que 

haurien d’aprendre els estudiants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.3.2: Els Estàndards de processos i les seves relacions, segons New Jersey Mathematics Curriculum 

Framework 

 

Els Principis són sis: igualtat, currículum, ensenyament, aprenentatge, avaluació i 

tecnologia. Els Estàndards en són deu. Es defineixen com un conjunt de coneixements i 
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competències matemàtiques. Són les descripcions del que l’ensenyament de la 

matemàtica hauria d’aconseguir que els estudiants coneguin i facin. Especifiquen la 

comprensió, el coneixements i les destreses que haurien d’adquirir l’alumnat al llarg de 

tota l’escolarització. 

 

Els Estàndards de continguts (Nombres i operacions, Àlgebra, Geometria, Mesura 

i Anàlisi de dades i Probabilitat) descriuen explícitament els continguts que haurien 

d’aprendre. Els Estàndards de processos (Resolució de problemes, Raonament i prova, 

Comunicació, Connexions i Representació) (figura 2.3.2) posen de relleu les maneres 

d’adquirir i utilitzar els continguts. Vist ara, uns anys després, s’hi poden reconèixer 

algunes de les competències del Projecte KOM i alhora els quatre àmbits (Resolució de 

problemes, Raonament i prova, Connexions, Comunicació i representació) en què s’han 

distribuït les dotze competències matemàtiques en el territori de Catalunya (Departament 

d’Ensenyament, 2013).  

 

Tant si es prenen de referència els Estàndards de processos (2000), com si es 

prenen de referència les quatre dimensions i les dotze Competències bàsiques de l’àmbit 

matemàtic (2013) es pot dir que les activitats proposades en aquesta recerca abasten 

competències dels quatre àmbits. 

 

De la dimensió de Resolució de problemes, la Competència 1 (Traduir un 

problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, 

símbols, diagrames i models adequats) especialment en els problemes referits als 

triangles rectangles.  

 

La Competència 2 (Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per 

resoldre problemes) perquè en els problemes dels triangles rectangles el concepte o 

l’eina bàsica és el Procediment de la base i l’altura –Teorema de Pitàgores, en termes 

occidentals- i en els de resoldre equacions de 2n grau completant quadrats l’estratègia 

utilitzada és la d’associar longituds i àrees a incògnites lineals i quadràtiques.  

 

La Competència 3 (Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema 

assajant estratègies diverses) perquè en els problemes sobre els triangles rectangles cal 

discernir per a cada problema quin és el diagrama clau per resoldre’l. En la resolució 

d’equacions de 2n grau completant quadrats també cal decidir, segons els coeficient de 

l’equació, quin és el millor diagrama per resoldre-la. 
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La Competència 4 (Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes) 

no es treballa especialment en aquestes activitats perquè en aquesta ocasió no s’ha 

demanat a l’alumnat que plantegés problemes de característiques semblants als que se’ls 

demanava que resolguessin. 

 

De la dimensió de Raonament i prova, la Competència 5 (Construir, expressar i 

contrastar argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en 

matemàtiques) està present en les activitats perquè a totes dues es demanava a 

l’alumnat que argumentés i expliqués el que anava fent, i així va ser tal com es 

comprovarà en els capítols 4 i 5.  

 

La Competència 6 (Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics) 

està present en els problemes sobre triangles rectangles, perquè la situació (l’enunciat) 

no partia d’un triangle rectangle sinó que calia descobrir el triangle rectangle en la situació 

descrita en el problema. No hi és a la resolució d’equacions de 2n grau completant 

quadrats que parteix d’un objecte matemàtic, l’equació de 2n grau.  

 

De la dimensió de Connexions, la Competència 7 (Usar les relacions que hi ha 

entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar) està 

present tant en la resolució de problemes amb triangles rectangles com amb la resolució 

d’equacions completant quadrats, perquè, en ambdós casos, la clau del mètode és la 

connexió que s’estableix entre l’àlgebra i la geometria, en utilitzar els diagrames per 

resoldre els càlculs necessaris per arribar a la solució final. 

 

La Competència 8 (Identificar les matemàtiques implicades en situacions 

properes i acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees 

matemàtiques concretes) torna a ser patent en els problemes amb triangles rectangles i 

és absent en la resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats. 

 

De la dimensió de Comunicació i representació, la Competència 9 

(Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de 

representació com a estratègia de treball matemàtic) està present en les activitats perquè 

el que es pretén és que l’alumnat compagini el raonament geomètric amb el raonament 

algebraic. 
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De la Competència 10 (Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i 

comprendre les dels altres) se’n trobarà només la primera en part en les activitats 

analitzades perquè en aquesta ocasió no s’ha fet treballar l’alumnat amb activitats 

produïdes pels seus companys. Les activitats sobre problemes amb triangles rectangles 

van ser produïdes en grup, tot i que cada alumne havia d’escriure en el seu full, però 

l’anàlisi s’ha fet de forma individual. Les activitats de resolució d’equacions de 2n grau 

completant quadrats es van realitzar individualment. 

 

Segons el que s’ha exposat en el paràgraf anterior la Competència 11 (Emprar la 

comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement a partir d’idees 

matemàtiques) no ha estat present a l’hora de realitzar les activitats 
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1. Traduir a llenguatge …   

2. Emprar conceptes,…    

3. Actitud de recerca   

4. Plantejar problemes   

5. Argumentar   

6. Raonar fora d’àmbit   

7. Relacionar entre mat.   

8. Identificar mat. fora   

9. Representar   

10. Expressar    

11. Comunicar   

12. Us de tecnologies   

 

Fig. 2.3.3: Les competències en les activitats proposades 

 

El fet d’haver introduït en les activitats de la recerca els diagrames històrics, fa 

pensar que és una manera de treballar la Competència 12 (Seleccionar i usar 

tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o 

processos matemàtics) ja que amb els diagrames es pretenia que l’alumnat tingués a 

l’abast recursos no habituals per a resoldre els problemes plantejats. En aquest sentit es 
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podria dir que els recursos habituals vénen presidits per l’àlgebra i la resolució 

d’equacions i que amb aquestes activitats es volia introduir i fomentar també el 

raonament geomètric i visual. 

 

En resum, la taula de la figura 2.3.3 recull les diferents competències que es 

treballen en les dues activitats. 

 

a) Introduir determinats temes matemàtics. 

b) Proporcionar un context on trobar noves idees o bé aplicar-ne d’altres que s’han 

desenvolupat anteriorment.  

c) Actes de revisió o consolidació, per promoure la reflexió i la integració de diferents 

punts de vista. 

    

Les activitats proposades en aquesta recerca corresponen bàsicament al segon 

tipus, proporcionen un context, el diagramàtic, a través del qual es troben idees per a 

resoldre uns determinats problemes (els referits a triangles rectangles i la resolució 

d’equacions de 2n grau). 

 

La recerca focalitza l’anàlisi de l’aprenentatge que es produeix amb l’ús de 

diagrames en unes activitats que es podrien resoldre sense diagrames, utilitzant només 

les regles de l’àlgebra, però intencionadament s’ha optat per introduir un procés de 

resolució basat en els diagrames i el raonament visual.  

 

A més, els diagrames utilitzats, tant en l’activitat de resolució de problemes de 

triangles rectangles com en la resolució de l’equació de segon grau completant quadrats, 

són diagrames estrets de la història (diagrames històrics). 

 

Demattè i Furinghetti (2006, 2009, 2010), estudien el paper de les figures 

recollides de la història en la construcció del coneixement a partir de textos antics, 

bàsicament d’imatges contingudes en libres antics, introdueixen diferents temes propis de 

la matemàtica escolar. L’objectiu dels llibres és que els lectors potencials coneguin 

diferents aspectes de les matemàtiques com a ciència dins d’un context històric. 

 

Han analitzat i discutit com l’alumnat davant de figures històriques és capaç de 

produir i narrar conjectures. Afirmen que les imatges, en contraposició al text escrit, 

permeten una interpretació més àmplia i rica al lector. Un discurs segueix una pista lògica 
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(de vegades molt rigorosa) mentre que un quadre permet sovint més llibertat a l’intèrpret, 

possibilita més reflexió i raonament personal.  

 

Siu (2000), també reivindica el raonament visual i l’ús de textos històrics. Afirma 

que la matemàtica antiga xinesa, i ho exemplifica amb problemes dels Nou capítols sobre 

els procediments matemàtics (s. I) ofereix proves a través de dibuixos, analogies, 

exemples genèrics i algoritmes de càlcul. Tots ell poden ser de gran valor pedagògic per 

a complementar i suplementar l’ensenyament de les matemàtiques amb l’èmfasi 

tradicional en el pensament lògic deductiu.  

 

Els Nou capítols sobre els procediments matemàtics, comparada per molts autors 

(Volkov, 1994; Joseph, 1996;	   Swetz, 1996;	   Cullen, 1996;	   Martzloff, 1997;	   Chemla i 

Shuchun, 2005; Dauben, 2007; Katz (ed.), 2007; Pla i Carrera, 2009) amb els Elements 

d’Euclides per la seva influència en el desenvolupament de la matemàtica xinesa fins al s 

XVI. El text clàssic del s. I no inclou figures. Al s. III comentaristes com Liu Hui (220-280) i 

més tard Li Chunfeng (602-670) descriuen amb figures la justificació dels algoritmes de 

càlcul i no és fins al s. XIII que es troben les figures dins de l’obra impresa. 

 

Les activitats d’ensenyament/aprenentatge que s’han dissenyat per aquesta 

recerca provenen de diagrames existents en la història de la matemàtica (diagrames 

històrics), uns de la matemàtica xinesa antiga (resolució de problemes amb triangles 

rectangles) i els altres de la matemàtica àrab d’Al-Kharizimi.   

 

Des del punt de vista de l’ús de la història en l’aprenentatge de les matemàtiques, 

correspondrien a un ús més implícit que explícit de la història, utilitzant els termes de 

diversos autors (Sfard, 1995; Bishop, 1999; Fauvel i Maanen, 2000; Schubring, 2000; 

Grungnetti i Rogers, 2000; Massa, 2003; Radford, Furinghetti, Victor, 2007; Furinghetti i 

Radford, 2008; Jankvist, 2009) 

 

Ells plantegen que en l’ús de la història per ensenyar/aprendre matemàtiques un 

factor important a tenir en compte és la relació entre el desenvolupament del pensament 

dels alumnes i el desenvolupament de la història. Reconeixen que la introducció de la 

història de manera implícita serveix al professorat per decidir seqüències i la manera 

d’introduir els conceptes; per tenir més elements per entendre les produccions de 

l’alumnat i alhora les seves dificultats en el procés d’aprenentatge. 
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Si a més a més, la història apareix explícitament, serveix al professor com a 

element de referència per dissenyar activitats que incloguin situacions històriques; serveix 

a l’alumnat per a situar-se i relativitzar les seves dificultats (Fasanelli, 2000; Jahnke, 

2000; Barbin, 2000; Katz (ed.), 2000; Tzanakis & Arcavi, 2000; Katz & Michalowicz, 

(eds.), 2004;	  Massa, 2005; Keller, 2005; Demattè, 2006a, 2006b, 2010; Jankvist, 2009a, 

2009b; Thomaidis &Tzanakis, 2009). 

 

 Aquesta recerca s’ha decantant més cap a l’ús implícit que explícit perquè la 

història ha servit com a font d’inspiració i orientació sobre la seqüència d’activitats 

dissenyades i per a tenir elements que han ajudat a analitzar el desenvolupament del 

pensament de l’alumnat, mitjançant els encerts i les dificultats que mostren les seves 

produccions. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

Capítol 3 
Metodologia 
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En aquest capítol es defineix la recerca com a qualitativa, ecològica i etnogràfica i 

s’argumenta aquesta definició en base a les classificacions generals sobre recerques en 

l’àmbit del món educatiu i, també, com aquest tipus de recerca s’ajusta millor que d’altres 

a les característiques dels problemes que es volen estudiar. 

 

Es presenta la mostra i la població estudiada, un grup de 21 alumnes de l’INS 

Badalona VII de 3r d’ESO, del curs 2009-10. Es descriuen les característiques d’aquests 

alumnes per poder argumentar perquè tenia sentit plantejar la recerca amb aquest grup 

d’alumnes i fins a quin punt la introducció dels diagrames podia ser una eina adient per a 

la millora del seu aprenentatge en el camp de l’àlgebra. També s’explica breument quina 

és la metodologia de treball a l’aula; a partir del dossier que es lliura a l’inici del tema, 

com treballen els alumnes i quin paper li correspon a la professora com a acompanyant 

del seu aprenentatge. 

 

En la secció següent es descriu la informació recollida, quines són les produccions 

dels alumnes que s’han  analitzat per tal de poder obtenir evidències sobre fins a quin 

punt s’ha donat resposta al problema que es pretén estudiar amb la recerca.   

 

A continuació es presenten els instruments amb els quals s’ha realitzat l’anàlisi de 

les activitats produïdes pels alumnes. Com que l’estudi està centrat en l’ús dels 

diagrames, es descriuen breument. A partir de les seves característiques, es presenten 

diferents autors que també han estudiat diagrames i es recullen diferents aspectes que 

proposen estudiar o que ells mateixos han estudiat. D’ells s’han tret les categories i 

subcategories utilitzades i s’han establert uns indicadors que s’ajusten als problemes que 

es volen analitzar.  

 

Finalment, s’explica el temps utilitzat per introduir i treballar els diagrames amb els 

alumnes. En aquest apartat també es justifica perquè s’ha plantejat la resolució de 

problemes sobre triangles rectangles a alumnes de 3r d’ESO i no de 2n, com prescriu el 

currículum vigent de l’ESO i perquè, en el cas de la resolució d’equacions de 2n grau, 

s’ha optat per resoldre completant quadrats geomètrics, en lloc de fer-ho amb la fórmula 

habitual 𝑥 = !!± !!!!!"
!!

, per a les equacions dels tipus ax2 +bx + c = 0. 
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3.1. Tipus de recerca 
 

En el camp de l’educació matemàtica, la tria sobre la metodologia a seguir per tal 

de dur a terme una recerca sovint respon a les característiques del problema que es 

pretén estudiar, en aquest cas fins a quin punt la introducció de diagrames 

geomètrics històrics, relacionats amb temes del currículum de l’ESO, afavoreix que 

l’alumnat resolgui determinats problemes. 

 

Des de fa bastants anys existeix un ampli debat sobre la conveniència, la 

pertinença i la utilitat d’utilitzar mètodes qualitatius o mètodes quantitatius en la 

investigació educativa. Actualment, més que situar-se en una banda o l’altra del debat, 

l’investigador sap que ambdues opcions són vàlides i utilitza la que s’ajusta més bé al 

problema plantejat i al tipus de resposta que pretén donar amb la recerca. 

 

La recerca que presenta és qualitativa perquè aquesta opció és la que s’ajusta 

més be al problema plantejat: l’ús de diagrames en la resolució de problemes de 

triangles rectangles i en la resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats 

geomètrics i en la resposta que es pretén donar amb la recerca: fins a quin punt la 

visualització, més en concret, la connexió entre l’àlgebra i la geometria que aporta el 

diagrama és una ajuda per l’usuari en la resolució d’aquests problemes. En les línies 

següents es justifica per quin motiu aquesta recerca opta pel mètode qualitatiu. 

 

La investigació qualitativa se centra en la comprensió i la interpretació, la 

investigació quantitativa en la descripció i l’explicació. En la recerca es busca la 

comprensió i la interpretació que l’alumnat fa d’uns diagrames històrics com a eines de 

suport per a la resolució dels problemes que se’ls planteja.  

 

La investigació qualitativa abasta estudis precisos i concrets però també estudis 

més globals o holístics, en front de la investigació quantitativa que s’utilitza per estudis 

ben definits i concrets. L’ús de diagrames, és un estudi global en la línia en què el 

defineix autors que han estudiat el tema (Barwise i Etchemendy, 1996; Mancosu, 2005; 

Giaquinto 2007; Giardino 2009). 

 

L’enfoc quantitatiu està dirigit per teories i hipòtesis expressades explícitament, 

mentre que en el qualitatiu l’atenció dels investigadors està menys localitzada i es 

permeten més fluctuacions. En la recerca que es presenta s’ha buscat un marc teòric que 
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la sustenti i d’allà s’han tret les definicions, així com les categories i els indicadors que 

després s’han utilitzat en l’anàlisi. Tot i que les categories s’han inspirat en definicions i 

descripcions que es troben en la literatura sobre el tema, els indicadors són de nova 

creació per poder mesurar amb detall les respostes dels alumnes a les activitats objecte 

d’estudi, per tant s’ha produït una fluctuació àmplia respecte al marc teòric. 

 

En l’enfoc quantitatiu la investigació se centra en la generalització i l’abstracció; en 

el qualitatiu les generalitzacions són específiques i concretes (teoria local) i també s’hi 

afegeixen assaigs i proves. La recerca que es presenta pertany a un camp específic i 

concret, l’ús d’uns diagrames històrics específics i no s’ha previst, en aquest treball, una 

generalització a d’altres tipus de diagrames. Pel que fa a assaigs i proves en relació a l’ús 

d’aquest diagrames, aquesta fase es va dur a terme en treballs anteriors que no s’han 

inclòs en aquesta recerca. 

 

La recerca es caracteritza per ser un experiment d’ensenyament (Cobb, 2000) 

interdependent amb un curs de 3r d’ESO, durant la implementació de dues unitats 

didàctiques, una corresponent a la resolució de problemes amb triangles rectangles i 

l’altra relativa a la resolució d’equacions de 2n grau, que corresponen al currículum 

establert per aquest curs de l’ESO. És a dir que el desenvolupament del curs serveix 

coma a context d’investigació i a la vegada permet que les anàlisi realitzades aportin 

informació i dades per a la millora de cara noves implementacions. En aquest tipus de 

recerques es busca recolzar els alumnes en el seu procés d’aprenentatge i paral·lelament 

s’investiga sobre com es va produint el procés i fins a quin punt assoleixen els 

coneixements previstos; com a resultat s’obté informació que pretén millorar el procés 

d’ensenyament/aprenentatge (Ball, 2000; Anderson, 2007). 

 

Amb aquesta aproximació recercadora es busca recollir informació directa de 

l’experiència matemàtica dels estudiants que és molt útil quan  s’emmarca dins d’un 

procés sociocultural (Ball, 2000; Cobb, 2000). La metodologia contribueix a fer de pont 

entre la recerca en didàctica de les matemàtiques i la pràctica de 

l’ensenyament/aprenentatge. És a dir que un experiment d’ensenyament es basa en una 

seqüència de classes que involucren un professor compromès en promoure la interacció 

social entre els seus estudiants, la negociació de significats i formes cada cop més 

complexes i un estudiants també compromesos en el seu aprenentatge.  
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En la present recerca el paper de investigadora i de professora han estat assumits 

per la mateixa persona, però una segona persona ha assumit el paper d’observador 

extern. Entre les sessions de classe la professora i l’observadora externa s’han reunit per 

discutir l’efecte de la planificació i l’acció, i per determinar si calien canvis en la trajectòria. 

Posteriorment, les dues persones han compartit la discussió i l’anàlisi de les produccions 

dels alumnes. L’anàlisi de l’activitat recollida en el capítol 4 (resolució de problemes de 

triangles rectangles amb diagrames de càlcul) s’ha basat en 10 activitats d’alumnes, 

mentre que el del capítol 5 (resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats 

geomètrics) s’ha fet a partir de 21 activitats. 

 

En l’enfoc quantitatiu es busca obtenir distinció entre fets i valors objectius; en el 

qualitatiu la distinció entre fets i judicis de valor no és tant clara, es busca més el 

reconeixement de la subjectivitat. En la recerca presentada es busquen raons, entendre 

què hi ha darrera de l’actuació de cada alumne en el procés de resolució dels problemes 

plantejats i les raons sempre tenen un punt de subjectivitat. 

 

Els investigadors s’esforcen per utilitzar un acostament consistentment racional, 

verbal i lògic al seu objecte d’estudi; en canvi, en el qualitatiu, l’acostament previ sovint no 

es pot articular amb paraules i el coneixement tàcit juga un paper important. En la recerca 

que es presenta l’acostament previ no s’articula amb paraules sinó amb diagrames i el 

coneixement previ de l’alumnat ha jugat un paper important.  

 

Les tècniques estadístiques i matemàtiques per al processament quantitatiu 

centren la metodologia utilitzada, mentre que en el qualitatiu les dades són principalment 

no quantitatives. En la recerca, les dades processades són les produccions de l’alumnat 

en les activitats plantejades: els problemes sobre triangles rectangles i les resolucions 

d’equacions de segon grau completant quadrats, s’analitzen diagrames o, més ben dit, 

seqüències de diagrames.  

 

En la recerca quantitativa els investigadors estan desconnectats, es manté una 

distància entre ells i els objectes d’estudi; en canvi, en la qualitativa els investigadors són 

actors que també experimenten en el seu interior el que estan estudiant. En aquesta 

recerca investigador i investigat interactuen i conviuen perquè la investigadora és la 

professora de matemàtiques dels alumnes que han realitzat les activitats i cap altra 

persona ha tingut contacte amb ells mentre les duien a terme.  
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Hi ha distinció entre ciència i experiència personal; en el camp qualitatiu els 

investigadors accepten la influència tant de la ciència com de l’experiència personal, 

utilitzen la seva personalitat com un instrument. En la recerca presentada la investigadora 

se situa més en aquest segon terreny, atès que el seu contacte directe i exclusiu amb 

l’alumnat durant la producció de les activitats i el fet de ser-ne la seva professora de 

matemàtiques ho ha propiciat. 

 

En l’enfoc quantitatiu els investigadors tracten de ser emocionalment neutrals i 

s’estableix una clara distinció entre raonament i sentiment; en el qualitatiu els 

investigadors permeten tant els sentiments com la raó per tal de governar les seves 

accions. En la recerca presentada el fet que les activitats fossin alhora activitats per a la 

recerca i activitats que havien de produir aprenentatge en l’alumnat ha estat determinant 

per a decantar-se per l’opció qualitativa en aquesta caracterització.  

 

En l’enfoc quantitatiu els investigadors descobreixen un objecte d’estudi extern a  

ells mateixos, més que crear el seu propi objecte d’estudi; en l’enfoc qualitatiu els 

investigadors creen parcialment el que estudien, per exemple el significat d’un procés o 

d’un document. En aquesta recerca la investigadora ha creat parcialment el que estudia, 

perquè ha creat les activitats objecte d’estudi a partir d’uns diagrames històrics existents 

que, si bé altres autors havien utilitzat en activitats per a alumnes (Dematté, 2006a, 

2006b i 2010;  Rogers, 2009; Siu, 2000) no ho feien utilitzant els diagrames com a eines 

de descobriment de la solució del problema sinó com a eines de demostració.  

 

Així, Rogers (2009) i Siu (2000) utilitzen alguns dels diagrames xinesos de la 

recerca (els de la primera figura fonamental) per demostrar el procediment de la base i 

l’altura (nom que rep el teorema de Pitàgores a la Xina antiga).  

 

Pel que fa als diagrames relatius a la resolució de l’equació de 2n grau, Massa 

(2005), descriu retòricament i sense diagrames l’algoritme de càlcul relatiu a la resolució 

de l’equació x2 + 10x = 39 que al-Khwarizmi utilitza en l’obra Hisâb al-jabr wal-muqqabala 

(813). El diagrama sí que apareix en les traduccions dels textos d’al-Khwarizmi (1986). 

També Toomer (1970-1990),	   Youschkevitch (1976),  Català (1981) i Puig (1998, 2008-

2011) han estudiat aquests textos i figures. 
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A més de ser una recerca qualitativa sobre un experiment d’ensenyament, també 

té algunes característiques més que convé assenyalar. Dues qualificacions més encaixen 

amb la recerca: ecològica i etnogràfica.  

 

És ecològica perquè s’ha produït dins d’un context d’aprenentatge sense 

contaminar per res l’entorn d’aprenentatge, és a dir que d’una banda no s’ha elaborat una 

activitat especial a mida i diferent de les que ja s’havien previst en la programació del 

curs, sinó que l’activitat s’ha dissenyat en el seu moment sense pretensió de ser una 

activitat objecte d’una recerca.   

 

Però també ho és des del punt de vista que l’alumnat desconeixia totalment que 

l’activitat que estava produint havia de ser objecte d’anàlisi de la recerca, és a dir que 

l’alumnat actuava amb tota naturalitat i treballava com si estigués en una classe habitual.  

 

El concepte etnografia ve del grec i significa una descripció (graphia) d'un grup o 

poble (ethno). En tal sentit l'etnografia es focalitza en l'estudi d'un grup de persones que 

comparteixen alguna cosa en comú, com un lloc de treball, un lloc d'habitació, etc. 

Si ben originalment l'estudi etnogràfic va tenir un caràcter antropològic, actualment, 

constitueix una forma d'acostament a la comprensió dels contextos socials en diverses 

disciplines. 

 

És una recerca etnogràfica perquè s’interessa per les persones i intenta posar-se 

dins seu per entendre com estan pensant i raonant per resoldre el problema que se’ls ha 

proposat. S’estudia la producció de cada alumne, cas per cas, i s’intenten trobar patrons 

comuns a diversos alumnes fins arribar a caracteritzar diferents tipologies que cobreixen 

el conjunt d’alumnes analitzats.  

 

L'etnografia és centralment holística i contextual. Les seves observacions es 

col·loquen en una perspectiva àmplia, assumint que només és possible comprendre 

la conducta de la gent si se la situa en el seu context. Pot ser definida com un mètode 

essencialment descriptiu o com una manera de registrar discursos, comportaments i 

relats.  

 

El seu tret central és la permanència de l'investigador durant un temps perllongat 

en el terreny, participant en forma oberta o encoberta de la vida quotidiana d'aquelles 

persones que pretén estudiar, observant el que ocorre, escoltant les converses, 
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preguntant i recollint qualsevol dada que li permeti fer llum sobre els fenòmens que està 

investigant. El treball de camp és, doncs, la seva característica fonamental. És 

indispensable considerar que en l'etnografia l'investigador participa en el quefer quotidià 

de la gent durant períodes perllongats de temps.  

 
És una investigació social centrada en argumentar la conveniència de l’ús dels 

diagrames de càlcul. No solament s’explica quin paper juguen els diagrames en la 

resolució de problemes, quan i com els usa l’alumnat i fins a quin punt són una eina que 

ajuda en la resolució dels problemes que s’han plantejat, sinó que es volen donar raons 

per sostenir l’adequació de l’ensenyament de l’àlgebra a un sistema basat en diagrames 

geomètrics. 

 

És primària, perquè es recullen les dades de primera mà, no hi ha intermediaris ni 

recercadors aliens a l’aula que recullin les dades; a més es treballa amb les dades tal 

com s’han recollit sense depurar-les ni manipular-les de cap manera.  

 

És empírica perquè es basa en activitats recollides per escrit, tant en el cas de les 

activitats relacionades amb la resolució de problemes de triangles rectangles com en 

la resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats geomètrics. 

 

Les conclusions es treuen de l’anàlisi detallada de les dades recollides que s’han 

classificat en categories amb l’ajuda dels indicadors. Es a dir que s’ha utilitzat la via 

inductiva per treure les conclusions, més que cercar en les dades la comprovació o 

constatació d’unes hipòtesis de partida construïdes sobre el marc teòric. El marc teòric ha 

servit per a construir les categories i els indicadors de l’anàlisi de dades. 

 

 
3.2. Mostra i població utilitzada  
 

La població estudiada és un grup de 21 alumnes de lNS Badalona VII de 3r d’ESO 

del curs acadèmic 2009-10. L’Institut forma part de la xarxa de centres públics de 

secundària de la ciutat de Badalona que compta amb un total de tretze centres. Durant el 

curs 2009-10, l’Institut era un centre amb tres línies d’ESO i dues de Batxillerat. També 

imparteix  cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà i cicles de 

grau superior (administració i finances). 
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L’Institut està situat en una zona urbana, relativament a prop (15 min caminant) de 

la plaça de la Vila de Badalona, el centre neuràlgic de la ciutat, juntament amb el carrer 

de Mar i la Rambla. La seva situació geogràfica condiciona el tipus d’alumnat que es 

matricula al centre perquè així està establert en els criteris d’admissió d’alumnes en els 

centres públics.  

 

A trets generals, al Badalona VII hi estudien alumnes de tres zones de la ciutat: 

del Centre (alumant catalanoparlant i d’extracció social mitjana); de l’entorn de l’Institut, 

que es podria considerar com un barri “eixample” en relació al centre històric, amb 

alumnat catalanoparlant però també castellà i d’extracció social mitjana; finalment de la 

zona que limita per l’oest amb l’Institut i que s’estén a l’altra banda de l’autopista 

Barcelona-Mataró, amb alumnat majoritàriament castellanoparlant o d’altres països, i 

d’extracció social mitjana-baixa o baixa. Aquesta heterogeneïtat d’alumnat està 

catalogada, amb els barems del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, com de complexitat mitjana.  

 

A l’Institut Badalona VII els grups-classe es formen a tots els nivells de l’ESO amb 

criteris d’heterogeneïtat, és a dir que no es divideixen els alumnes en grups atenent al 

seu nivell acadèmic. Aquest criteri configura grups heterogenis en els que hi ha alumnes 

amb un rendiment força alt en les diferents matèries, i per tant també en matemàtiques, i 

alumnes amb més dificultats. La idea és que els alumnes més fluixos avancin en el seu 

aprenentatge amb més atenció del professorat i també a través de l’ajuda i el suport del 

companys, especialment si es combinen moments d’aprenentatge individual amb estones 

de treball en grup.  

 

Aquesta heterogeneïtat de l’alumnat també es dóna en la població estudiada. Des 

de la matèria de matemàtiques, l’atenció a la diversitat es gestiona, com en el cas general 

descrit en el paràgraf anterior, dins del mateix grup combinant estones de treball 

individual, o en parelles, i de treball en grup.  

 

En resum, el grup d’alumnes estudiat era un grup heterogeni que estava 

familiaritzat a treballar en grup.  

 

Pel que fa a la caracterització dels 21 alumnes respecte a l’aprenentatge de les 

matemàtiques, el grup era heterogeni i divers com ho era la seva procedència social. Dels 

21 alumnes, 8 tenien força assolides les destreses algebraiques introduïdes a 2n d’ESO, 
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resolien equacions de 1r grau simples i havien entès les regles bàsiques per aïllar les 

incògnites. En certa manera es podia dir que aquest grup potser no necessitava la 

introducció dels diagrames de càlcul, però en matemàtiques res no és prescindible, 

especialment si serveix per a connectar diversos temes com és el cas que s’està 

estudiant, la connexió entre l’àlgebra i la geometria. 

 

Un segon grup format per 7 alumnes no tenia encara el raonament algebraic 

mínimament consolidat i fins i tot es podria dir que l’ús de lletres (x) per identificar les 

incògnites era un punt d’abstracció excessiva per a l’estadi del seu raonament. Podien 

raonar i operar amb nombres, millor amb nombres positius que amb negatius, però 

treballar amb el llenguatge simbòlic i abstracte de les lletres era un punt encara no assolit.  

 

Per aquest grup la introducció dels diagrames havia de ser una ajuda per partida 

doble, com es veurà en l’anàlisi dels capítols 4 i 5. D’una banda el diagrama els serviria 

per resoldre els càlculs i de l’altra per acostar-se al llenguatge simbòlic de l’àlgebra per 

una altra via, la geomètrica.  

 

Vuit i set fan 15, queden 6 alumnes per ubicar. Quines característiques tenen 

aquests 6 alumnes? Cal fer tres subgrups més aquí dins. Dos alumnes, tot i no tenir el 

llenguatge simbòlic de l’àlgebra de 1r grau assolit, sí que eren destres en els càlculs 

numèrics i mostraven un cert rebuig cap a la introducció del raonament visual i geomètric. 

Al llarg del procés d’aprenentatge es va consolidar aquesta tendència ja que si calia 

treballar amb diagrames, ho feien (en el cas de la resolució d’equacions de 2n grau era 

l’única via possible perquè no es va introduir intencionadament la fórmula de l’equació de 

2n grau) però intentaven treballar amb el mínim de diagrames possibles, com si el 

diagrama els fes nosa o pensessin que no era un mètode prou matemàtic.  

 

Dels 4 alumnes restants, un presentava greus problemes de comprensió lectora i 

escrivia amb una grafia poc clara: presentava dificultats d’aprenentatge a totes les 

matèries. Per avançar necessitava una atenció molt individualitzada que no sempre se li 

podia donar.  

 

Els 3 alumnes restants tampoc havien assolit el nivell competencial de 2n d’ESO, 

operaven amb els nombres però possiblement sense entendre d’una manera profunda el 

sentit de les operacions. Quan se’ls plantejava un problema senzill amb dades 

numèriques el sabien resoldre si es tractava de combinar adequadament les quatre 
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operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació o divisió). Si es tractava de resoldre 

problemes amb incògnites, com per exemple els de les primeres activitats (resolució de 

problemes de triangles rectangles amb diagrames de càlcul) anirien anaven més 

perduts perquè l’abstracció de tenir una incògnita i de com aquesta incògnita s’havia de 

relacionar amb les dades numèriques dels del problema, havia de ser de difícil accés per 

ells. 

  

Aquest darrer grup, possiblement no tenien la base suficient per resoldre les 

activitats ni per la via geomètrica, amb l’ús de diagrames, ni per la via algebraica, resolent 

equacions. 

 

El treball a l’aula es va organitzar a partir de les activitats que es proposaven al 

dossier. En els annexos s’inclouen els enunciats de les activitats analitzades i els 

dossiers dels quals formaven part. Quan es treballa amb dossiers, a l’inici de cada tema o 

unitat didàctica, els alumnes reben el dossier corresponent que és el suport material de 

tot el procés d’aprenentatge que es pretén realitzar. Un cop acabat el tema i després que 

se’ls hagi retornat la darrera activitat d’avaluació, els alumnes lliuren el dossier amb totes 

les activitats realitzades i les activitats d’avaluació corregides. 

 

Els dossiers estan organitzats en diferents apartats. El primer apartat consta d’uns 

primers problemes inicials que situen el tema i el context en què s’originen els problemes 

plantejats. Els apartats següents desenvolupen el tema i introdueixen els continguts 

matemàtics que es necessiten per poder resoldre els problemes inicials. A continuació és 

el moment adequat per resoldre els problemes inicials amb el nou contingut matemàtic.  

 

Finalment, amb els nous continguts damunt de la taula, es plantegen nous 

problemes de diferents tipus i dificultats. L’alumnat no solament haurà de discriminar 

quina és la millor estratègia per a resoldre cada problema sinó que l’haurà d’executar fins 

al final i haurà de comprovar que realment està resolent el que se li ha plantejat. 

 

Durant tot el treball a l’aula es promou que siguin els mateixos alumnes, treballant 

en grup, que vagin descobrint les eines matemàtiques que els calen. Un cop han 

percebut la necessitat de les noves eines el terreny està sembrat i abonat per introduir-

les. Perquè el procés social de construcció del coneixement sigui possible, cal triar molt 

bé quines activitats es proposen i després cal deixar temps als alumnes per pensar i 
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raonar. També cal temps per valorar les possibles solucions o propostes construïdes pels 

alumnes. 

 

En  aquesta manera de treballar a l’aula és important que tot l’alumnat realment 

sigui capaç de construir i no es vegi desbordat per la dificultat de les activitats 

proposades. En aquest sentit, Keitel (2004) és contundent quan diu que els alumnes han 

de ser capaços de fer matemàtiques, no pas d’escoltar-les. El seguiment del procés per 

part de la professora és vital per conduir els petits grups i el grup classe a una construcció 

real, mitjanament perdurable i transferible a noves situacions diferents, és a dir que sigui 

un aprenentatge competencial. 

 

En els dos temes sobre els quals es realitza la recerca, la resolució de 

problemes de triangles rectangles amb diagrames de càlcul i la resolució 

d’equacions de 2n grau completant quadrats geomètrics, existeixen diversos 

elements comuns que duen a metodologies i maneres de treballar semblants. 

 

En tots dos casos, en el dossier de treball es fa referència a contextos històrics: 

xinesos antics, en un cas, i àrabs antics, en l’altre. Es parteix explícitament dels 

coneixements matemàtics de l’alumnat, de les mesures d’àrees de quadrats i rectangles, i 

a més, en la resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats geomètrics, de 

la tècniques per aïllar incògnites en les equacions de 1r grau. Aquesta situació genera un 

aprenentatge per comparació. S’utilitza el que ja ha funcionat en altres situacions fins a 

arribar a situacions noves que requereixen eines noves. 

 

Les noves eines són els diagrames, unes figures amb informació escrita que 

serveixen com a suport per a realitzar un càlculs que no se saben fer a través de la 

manipulació algebraica. Mitjançant transformacions geomètriques d’un diagrama inicial 

s’arriba a una nova figura sobre la que sí que es podrà llegir la solució. 

 

Un altre element important en els dos casos és l’ús de retallables en paper per a 

donar més confiança als càlculs que es produiran sobre les figures geomètriques. A 

l’educació secundària, l’ús de materials manipulables és un recurs que pocs professors 

utilitzen a l’aula perquè sembla que avui dia el recurs ha de ser sempre digital, en forma 

de pissarra, d’ordinador, tauleta,…  
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Cal tenir present que els nois i noies aprenen de formes diferents i que és 

important disposar de tots els recursos a l’abast, manipulables i digitals. Així, el recurs de 

reproduir en paper, en forma de retallable, alguns del diagrames que s’han utilitzat per a 

calcular en substitució de l’àlgebra, s’ha considerat que era una altra manera de fer 

arribar a l’alumnat el raonament geomètric. Com diu Maria Antònia Canals:  
 

Els nens i les nenes, per créixer en totes les seves capacitats de tipus logicomatemàtic i per 

construir autèntics coneixements, han de realitzar moltes experiències de manipulació de materials 

que els permetin comprendre relacions i propietats abstractes i que els invitin a desitjar interpretar-

les tot involucrant-hi la pròpia acció (Queralt i Monzó, 2009). 

 

Durant les sessions a l’aula, la professora ha de passejar observant el treball dels 

alumnes, tant si estan treballant per parelles com si ho fan en grups. Aclareix dubtes i 

procura que siguin els mateixos alumnes que els resolguin, plantejant-los noves 

qüestions, en resposta a les preguntes que ells plantegen.  

 

Quan una pregunta és majoritària i es repeteix diverses vegades durant la mateixa 

sessió de classe, cal aturar el ritme de la lliçó. Es demana que tothom atengui les 

explicacions generals a la pissarra i, bé a través d’algun alumne o bé a través de la 

mateixa professora, es donen les explicacions suficients perquè els alumnes puguin  

continuar les activitats proposades de forma reflexiva i entenent el que estan fent.  

 

Un cop acabades les activitats programades d’una sessió de classe s’evita fer 

correccions indiscriminades a la pissarra, perquè si els alumnes ho tenen fet no els aporta 

nova informació i si no ho tenen fet tampoc, perquè copiant de la pissarra s’aprèn poc. La 

supervisió, passant per les taules, de les tasques proposades és suficient per tenir una 

visió global de com avancen els alumnes i es reserva la correcció a la pissarra per a 

casos puntuals i concrets. 

 

Aquests són els trets fonamentals de la població estudiada, la caracterització del 

seu aprenentatge i la metodologia utilitzada a les classes. Atès que el grup estava 

constituït només per 21 alumnes, que interessava fer una recollida àmplia de dades i que 

s’havien dissenyat uns instruments d’anàlisi que permetien treballar amb forces dades, es 

va optar perquè població i mostra fos el mateix grup d’alumnes, és a dir que no s’ha triat 

una mostra per a realitzar l’estudi sinó que s’han analitzat les dades recollides de tota la 

població. 
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3.3. Informació recollida 
 

La recollida de dades per a l’estudi es va dur a terme a l’INS Badalona VII durant 

el curs 2009-10.  

 

La professora coneixia els alumnes des del mes de setembre i la primera activitat 

es va recollir a mitjans de desembre. Es tenien dades suficients relatives a l’aprenentatge 

dels alumnes en relació a les matemàtiques i no es va recollir més informació sobre el  

grup sinó que només es va recollir material relacionat amb l’ús dels diagrames: és el que 

s’analitza en els capítols 4 i 5. 

 

Les activitats (resolució de problemes de triangles rectangles amb diagrames 

de càlcul) analitzades en el capítol 4, formen part de la prova final del tema que es va 

proposar als alumnes. L’enunciat complert de la prova s’ha inclòs a l’annex. 

 

En general, una prova escrita pot ser resposta de manera individual, per parelles o 

en grup; amb o sense apunts. En aquest cas es tractava d’una prova realitzada en grup, 

grups de dos o tres alumnes, i fins i tot un alumne la va voler realitzar ell tot sol. 

 

En l’annex es poden consultar les activitats analitzades tal com les van lliurar els 

alumnes, amb alguns indicadors afegits després durant el procés d’anàlisi. 

 

Les activitats (resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats 

geomètrics) analitzades en el capítol 5, també formen part de la prova final del tema que 

es va proposar als alumnes. L’enunciat complert de la prova està inclòs a l’annex.  

 

En aquest cas es tracta d’una prova individual. A l’annex es poden consultar les 

proves tal com les van lliurar els alumnes, les correccions posteriors de la professora i 

algun indicadors escrits al damunt durant el procés d’anàlisi. 

 

En ambdós casos, es va optar per recollir proves perquè era el document terminal 

de tot el procés d’aprenentatge de l’ús de diagrames de càlcul. Es van utilitzar diagrames 

de càlcul en dos temes del curs i es van recollir les produccions finals dels alumnes en els 

dos temes. El fet que fos una prova evitava la influència de les observacions de la 

professora en la producció dels alumnes ja que durant les altres activitats a l’aula la 
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recercadora-professora havia de compaginar l’interès per recollir mostres sense 

contaminar amb la seva influència sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

 

De la primera activitat (la resolució de problemes amb triangles rectangles) es van 

recollir 10 activitats perquè els alumnes fan fer la prova final en grups de dos o tres 

alumnes. En canvi, de la segona activitat se’n van recollir 21 perquè els alumnes van fer 

aquesta prova de forma individualitzada.  

 

Tot i que es podria pensar que les activitats plantejades que pertanyen a dos 

cursos diferents: la resolució de problemes de triangles rectangles a 2n d’ESO i la 

resolució d’equacions de 2n a grau a 3r, es va optar per realitzar l’estudi damunt de la 

mateixa població, un grup de 3r d’ESO, per dues raons diferents però totes dues amb 

prou solidesa per tenir-les presents.  

 

En primer lloc, la naturalesa de les activitats. Els problemes de triangles 

rectangles que es resolen utilitzant el procediment de la base i de l’altura (nom que rep el 

Teorema de Pitàgores a la Xina antiga) són problemes més complicats que els proposats 

habitualment en el context de 2n d’ESO. A cada problema les dades no són dos costats 

del triangle i se’n demana el tercer, sinó que les dades són un costat i la diferència entre 

els altres dos, i es demanen els dos costats restants.  

 
Distribució de temes en el currículum de Matemàtiques de 3r d’ESO C 
Trimestre Temes Temps 

1r Introducció a la probabilitat. Llei dels grans nombres i fórmula 
de Laplace. 

4 setmanes 
 

Taules i gràfics. Lectura i interpretació de gràfics. Estudi del 
rebut del gas, de la llum, de l’aigua, tarifes de correus, 
pàrquing,...  

4 setmanes 
 

Resolució de triangles pel teorema de Pitàgores i per 
semblança a la Xina antiga.  

5 setmanes 
 

2n Funció de proporcionalitat directa, funció afí i funció de 
proporcionalitat inversa. 

6 setmanes
  

Resolució de problemes amb sistemes d’equacions i 
tècniques de resolució de sistemes. 

4 setmanes 

3r Moviments al pla: translacions, girs i simetries  3 setmanes 
 

Estadística. Gràfics i mesures centrals (mitjana, mediana i 
moda).  

3 setmanes 

Resolució geomètrica d’equacions de 2n grau. 4 setmanes 
 

 
Fig. 3.3.1: La ubicació de les activitats estudiades dins de la programació del curs 

 

En segon lloc la coherència de l’estudi. Si es treballava amb dues poblacions 

d’alumnes diferents, de 2n i de 3r d’ESO, seria més forçat treure conclusions de les 

dades recollides i potser per a cada població no hi hauria prou dades.  
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Així, les dues activitats estudiades es van realitzar durant el curs 2009-2010 amb 

alumnes de 3r d’ESO. Per situar els moments en que es van dur a terme a la figura 3.3.1 

es presenten tots els temes treballats al llarg de tot el curs i es destaca amb negreta els 

que contenen les activitats estudiades. 

 

La primera activitat, analitzada en el capítol 4, gira al voltant de la resolució de 

problemes amb triangles rectangles. Un cop llegit el problema i situats en el mateix a 

través del diagrama de dades, es podia plantejar una relació entre les dades en forma 

d’equació de 1r grau. Un cop arribats a l’equació calia una certa destresa en la 

manipulació d’equacions de 1r grau per resoldre-la convenientment, però aquesta 

destresa no estava adquirida majoritàriament per l’alumnat al que se li havien plantejat els 

problemes. Per aquesta raó es va optar per la via diagramàtica, del càlcul a través dels 

diagrames. En el capítol 4, apartat 2, es descriuen les activitats sobre la resolució de 

problemes amb triangles rectangles i en l’annex s’inclou tot el dossier del tema: 

Resolució de triangles pel teorema de Pitàgores i per semblança a la Xina antiga. 

 

La cronologia mostra que la resolució de problemes de triangles rectangles 

estaven situats en un moment del curs en què l’alumnat no estava avesat a treballar amb 

el llenguatge de l’àlgebra i la resolució d’equacions. A 2n de l’ESO els alumnes havien 

estat introduïts al llenguatge algebraic, havien resolt equacions senzilles de 1r grau i 

alguns problemes d’enunciat però a 3r no s’havia reprès encara el tema gaire a fons.  

 

El tema anterior, Taules i gràfics, tal com el seu nom indica està centrat en l’ús de 

taules i gràfics, aquí sí que els alumnes treballen el llenguatge algebraic, però més des 

del punt de vista d’una fórmula associada a una taula o una gràfica, que no pas al 

plantejament d’una equació de 1r grau per a resoldre un problema. 

 

La manipulació algebraica amb termes de primer grau es va reprendre al 2n 

trimestre en estudiar la resolució de sistemes d’equacions lineals, especialment quan 

s’utilitza el mètode de substitució o el d’igualació.  

 

Tampoc es tractava de canviar l’orde i situar la resolució de problemes amb 

triangles rectangles després d’haver repassat l’àlgebra simbòlica treballant sistemes 

d’equacions. L’aposta per resoldre els càlculs per la via diagramàtica va ser totalment 

intencionada i anava bé fer-la abans justament per a reforçar l’àlgebra amb els suport del 

raonament geomètric. 
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El recordatori i pràctica de les operacions amb l’àlgebra de 1r grau que es va dur a 

terme amb el tema de la resolució de sistemes d’equacions lineals va ser molt útil per a la 

introducció de les equacions de 2n grau incompletes, tan pel que fa a les equacions de 

2n grau sense terme de primer grau, com per a les equacions de 2n grau sense terme de 

grau zero. En el capítol 5, apartat 4, es descriuen les activitats sobre la resolució 

d’equacions de 2n grau completant i tot el dossier del tema: Resolució geomètrica 

d’equacions de 2n grau.  

 

 
3.4. Instruments d’anàlisi 
 

El títol de la recerca: L’ús de contextos històrics a l’aula de matemàtiques: El 

cas concret de la visualització en la connexió geometria-àlgebra, és ampli i donaria 

moltes opcions a l’hora decidir com s’analitza la informació recollida, però els elements 

recollits en la determinació del marc teòric de la recerca (capítol 2) han estat la clau per 

decidir què calia analitzar i amb quins instruments fer-ho. 

 

El marc teòric de la recerca es configura al voltant de tres grans eixos: la relació 

àlgebra/geometria, l’ús de diagrames i la competència matemàtica. Un d’ells ha estat el fil 

conductor per a elaborar els instruments d’anàlisi: l’ús de diagrames. 

En la literatura consultada sobre l’ús de diagrames en l’educació matemàtica s’ha 

trobat el vocabulari i la classificació dels diagrames que s’han utilitzat per elaborar els 

instruments d’anàlisi. A més, els diagrames són l’element clau de les produccions que 

s’han recollit dels alumnes, per tant té sentit centrar els instruments d’anàlisi en l’ús que 

els alumnes fan dels diagrames. Els dos tipus d’activitats plantejades, tenen aquest 

element comú: l’ús de diagrames per resoldre càlculs sense utilitzar el llenguatge simbòlic 

de l’àlgebra.  

 

En resum, cal analitzar diagrames i els instruments d’anàlisi han de ser 

instruments útils i eficients per analitzar els diagrames produïts pels alumnes.  

 

En el marc teòric de la recerca s’han introduït definicions sobre diagrames i 

diverses classificacions sobre els mateixos, algunes de les quals encaixen bé amb els 

diagrames que es volen analitzar.  
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Fig. 3.4.1: Procés evolutiu de la seqüencia de resolució d’una problema amb diagrames de càlcul, segons la 

classificació de diagrames de Giardino (2009) 
 

Els diagrames que s’analitzaran són dinàmics (Fischbein, 1996) perquè impliquen 

un procediment, una acció. Són construccionals (Maynard, 2005) perquè són eines de 

càlcul, i són inferencials perquè un cop construïts cal transformar-los per obtenir 

informació (Cheng, Lowe i Scaife, 2001; Giardino, 2009). Aquestes característiques van 

donar peu a esmicolar el contingut del procés de resolució de cada problema i a definir 

una sèrie d’accions que s’esperen trobar en analitzar les produccions dels alumnes. El 

quadre de la figura 3.4.1 recull aquesta seqüència. 

 

L’esquema mostra que a partir del problema plantejat es construeix un primer 

diagrama, que, segons el marc teòric, se’n diria construccional perquè és una eina de 

càlcul. Aquí s’ha optat per dir-ne simplement diagrama de càlcul perquè és el que permet 

realitzar càlculs necessaris per arribar a resoldre el problema, en contraposició a un altre 

diagrama que es presentarà després i que serà el diagrama de dades.  

 

 

Seguint el vocabulari introduït en el marc teòric, el diagrama de càlcul també és 

dinàmic perquè implica un procediment, una acció. En la recerca l’acció es concreta en la 

resolució d’uns càlculs. Però a més és un diagrama inferencial, ja que un cop construït cal 

transformar-lo en altres diagrames per tal de poder arribar a un diagrama final sobre el 

qual es podrà llegir la solució del problema plantejat.  

 

L’esquema descrit en la figura 3.4.1 encaixa amb la resolució de problemes sobre 

triangles rectangles amb diagrames de càlcul i amb la resolució d’equacions de 2n grau 
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completant quadrats geomètrics i d’ell i de les consideracions recollides en el marc teòric 

sorgeixen les categories, les subcategories  els indicadors que es descriuen en els 

paràgrafs següents. L’esquema, però, resultarà més complet si s’afegeix el diagrama de 

dades i resulta tal com el mostra la figura 3.4.2.  

 
Fig. 3.4.2: Procés evolutiu de la seqüencia de resolució d’una problema amb diagrames de dades i de càlcul 
 

 

L’esquema mostra que a partir del problema plantejat poden aparèixer dos tipus 

de diagrames, els de dades i els de càlcul.  S’entendrà per diagrama de dades aquell 

que mostra les dades del problema i les possibles relacions entre elles. És una eina 

informativa que serveix per visualitzar d’una forma clara quines dades es tenen, quines 

no i quina relació es pot establir entre les dades conegudes i les desconegudes.  

 

El diagrama de dades és informatiu i realista, representa de forma esquematitzada 

situacions reals i s’utilitza en la resolució de problemes que tenen un context geomètric, 

real o abstracte.  

En l’anàlisi d’activitats de resolució de problemes de triangles rectangles amb 

diagrames de càlcul, es descriuen situacions reals que contenen triangles rectangles (una 

antena sostinguda per uns tensors, una pantalla rectangular d’un televisor,…). En el 

procés de resolució del problema el primer pas és la construcció del diagrama de dades. 

Aquest diagrama  conté un triangle rectangle i damunt d’ell s’hi escriuen les dades 

conegudes i les desconegudes.  

 

En canvi, en l’anàlisi d’activitats de resolució d’equacions de 2n grau completant 

quadrats geomètrics, el problema  plantejat és la resolució d’una equació. Aquí no hi ha 
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un context geomètric, no hi ha cap figura associada al problema, és un context algebraic. 

En aquest cas no hi haurà diagrama de dades, sinó que del problema es passa 

directament al diagrama de càlcul que trasllada el problema algebraic a un problema 

geomètric: completar un quadrat geomètric. 

 

El diagrama de dades, a més de descriure la situació del problema, serveix per a 

fer la interpretació algebraica de les dades que es tenen: els costats del triangle 

rectangle, en les activitats analitzades. També és clau per clarificar quin serà el diagrama 

de càlcul adient per resoldre el problema. En els problemes sobre triangles rectangles hi 

ha tres diagrames de càlcul possibles i només un d’ells serà el que permet resoldre el 

problema a base de diagrames de càlcul. Si es tria un diagrama equivocat arribarem a un 

carreró sense sortida, el procés no podrà tirar endavant.  

 

Seguint el diagrama de la figura 3.4.1, a l’hora d’analitzar els diagrames de càlcul i 

la seva evolució s’han establert tres categories: la construcció del diagrama, la 

manipulació/transformació i la lectura/interpretació algebraica perquè en les dues 

activitats hi ha construcció, manipulació i interpretació del darrer diagrama de càlcul. 

 

Segons Giardino (2009), Cheng, Lowe i Scaife (2001); Giaquinto (2007); i Barwise 

i Etchemendy (1996), com que els diagrames els fan persones, a l’analitzar el diagrama 

cal tenir en compte, com a mínim, dues qüestions diferents: com és el diagrama i com 

l’utilitza o el manipula l’usuari. Segons aquests autors el diagrama té estructura (sintaxi) i 

significat (semàntica). Per aquesta raó, a l’hora de caracteritzar els diagrames, dins de les 

tres categories inicials (construcció del diagrama, manipulació i interpretació algebraica 

del darrer diagrama) s’han establert dues subcategories, una relativa a l’estructura i una 

altra relativa al seu significat.  

 

Com es construeix el diagrama de càlcul de partida? Els diagrames són 

construccions dinàmiques, s’entenen bé quan s’és capaç de reproduir-los i han de 

convidar a l’usuari a fer certes operacions per resoldre algun problema (Giardino, 2009). 

 

Un cop construït el diagrama de càlcul de partida i sabent que cal estudiar com és 

(estructura) i com el veu l’usuari (significat), es comença per estudiar-ne l’estructura. En 

la subcategoria d’estructura hi apareixen els elements del diagrama (les formes que 

conté) però també cal analitzar quina disposició tenen aquestes formes dins del 

diagrama, la configuració del diagrama. La configuració, al mateix temps, inclou 
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relacions entre les dades, topològiques (de disposició) i geomètriques (de mesures de 

longitud i d’àrees). 

 

En la subcategoria de significat s’inclouen les etiquetes, les dades i la 

intencionalitat. Les etiquetes són els textos numèrics o algebraics, escrit damunt de 

les figures que componen el diagrama i que informen sobre el significat que l’usuari dóna 

al diagrama, fins a quin punt el relaciona amb les dades numèriques inicials i serveixen 

per a generar noves dades que seran rellevants per resoldre el problema.  

 

Es diferencia entre etiquetes, dades i intencionalitat perquè l’etiqueta són els 

símbols numèrics o algebraics que conté el diagrama, són alhora dades però fins a quin 

punt són realment dades per a l’usuari dependrà d’on estiguin situades en el diagrama i 

de la intencionalitat que hi posi l’usuari al situar-les damunt del diagrama. Aquesta 

disquisició prové de seguir el fil de Giardino (2009)  i Cheng et alt. (2001) que distingeixen 

entre el diagrama pròpiament dit i la intencionalitat qui hi posa el seu usuari. 

 

En un diagrama, l’estructura i el significat estan estretament relacionats, equilibren 

el diagrama i el fan eficaç. Ha de tenir eficàcia computacional, capacitat d’inferir 

informació i eficàcia expressiva, capacitat d’expressar propietats semàntiques. Tindrà 

estructura si conté tots els elements geomètrics convenients, en particular els elements 

necessaris per a la transformació. Tindrà significat si, a més de tenir els elements 

convenients, mostra adequadament les relacions entre ells. Aquestes reflexions de 

Giardino (2009) han estat molt útils a l’hora de definir tots els elements que s’han inclòs 

en les diferents subcategories d’estructura i significat.  

 

La figura 3.4.3 mostra aquest primer esquema general de categories. L’estructura 

és l’aspecte del diagrama, la sintaxi; el significat és la intenció, la semàntica que hi posa 

el subjecte que el realitza. Aquestes subcategories es van repetint dins de cada una de 

les tres grans categories: la construcció, la manipulació i la lectura. 

 

Per tal de fer correspondre aquest esquema amb el procés de resolució descrit en 

les figures 3.4.1 i 3.4.2, cal recordar que després de la construcció del primer diagrama 

de càlcul es van generant diferents diagrames de càlcul intermedis fins arribar al darrer 

diagrama de càlcul, damunt del qual es farà la lectura i la interpretació final. El nombre de 

diagrames que necessita cada usuari per arribar a la resolució final també serà objecte 

d’anàlisi, ja que varia d’un usuari a l’altre, com es comprova en la població estudiada.  
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Fig. 3.4.3: Categories per analitzar els diferents processos continguts en la resolució dels problemes 

 

Segons Barwise i Etchamendy (1996), per  resoldre un problema, habitualment es 

construeix una seqüència de diagrames amb les característiques següents: 

 

a) Conté una informació inicial. Aquesta informació visual forma part de la 

informació que es necessita per fer el raonament. En el procés evolutiu dels diagrames 

descrits a la figura 3.3 el diagrama de dades i el primer diagrama de càlcul (diagrama 

inicial de càlcul) són els que actuen com a diagrama inicial.  

 

b) Conté uns diagrames que ajuden al raonament. Són els diagrames 

intermedis que ajuden a passar del primer diagrama de càlcul al darrer, alguns usuaris el 

necessiten, d’altres no. Per això en l’anàlisi dels capítols 4 i 5 es veurà com alguns 

alumnes necessiten diversos diagrames per resoldre el problema i d’altres en tenen prou 

amb un de sol. 

 

c) Conté un diagrama clau, sense ell no s’arriba al raonament. Aquest 

diagrama és una peça clau per fer el raonament, sense ell no es podria fer, és 
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imprescindible per fer el raonament. En analitzar les produccions serà un diagrama que 

l’utilitza tota la població estudiada. 

 

En l’exemple de l’equació de 2n grau (capítol 5) la seqüència de diagrames que 

fan els alumnes no és la mateixa per a tots. En general hi ha un diagrama inicial que 

jugaria el paper a) per a tot el raonament posterior. Els diagrames intermedis que alguns 

alumnes fan i d’altres no, serien els b). Un diagrama clau, tipus c) és el que permet fer el 

raonament final. 

 

Barwise i Etchamendy (1996), Cheng, Lowe i Scaife (2001), Giaquinto (2007) i 

Giardino (2009) distingeixen diverses qüestions en la manipulació dels diagrames.  

Aquestes preguntes que poden ser d’utilitat a l’hora d’analitzar com un usuari manipula 

un diagrama són les que s’han utilitzat per ampliar el quadre de les categories i 

subcategories fins arribar al de la figura 3.4.3. i són: 

 

1.- Manipula respectant les regles del problema? La pregunta investiga sobre si 

l’usuari té assumida la invariància visual. En aquesta recerca, les regles del problema 

són, en tots els casos, la conservació de les àrees. 

 

2.- Manipula respectant les regles de manipulació d’un diagrama de construcció? 

Les regles de manipulació d’un diagrama de construcció les expressa Giardino en el seu 

text: reorganitzar les dades i les seves relacions per poder associar noves dades que 

portin a la solució del problema. Si és capaç de fer-ho, l’usuari mostra que té:  

-  habilitat perceptual: reorganitza part de les figures, les agrupa de manera que 

es puguin reinterpretar i és capaç de descobrir característiques subtils que els 

novells no veuen.  

- habilitat conceptual: fluïdesa associativa i capacitat  de generar nous 

pensaments relacionats. 

 

Aquestes dues habilitats han quedat recollides en manipulació/estructura/ 

configuració de la manipulació (habilitat perceptual) i en manipulació/ significat/ 

intencionalitat dels diagrames successius (habilitat conceptual) en la figura 3.4.3. 

 

Segons Giardino (2009), si l’usuari sap quines regles son legítimes i significatives 

vol dir que controla el sistema de representació i també manipula i reprodueix 

correctament quan sap quines propietats espacials són invariants. Aquestes afirmacions 
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donaran lloc a un indicador relatiu a manipulació/estructura/configuració/ global (veure 

figura 3.4.6). 

 

Manipulacions topològiques o geomètriques? Aquesta diferenciació ja s’ha 

establert també en la construcció del diagrama. Ara en la manipulació es tractarà de 

veure si es conserven o canvien les relacions entre els elements del diagrama al passar 

d’un diagrama a l’altre. 

	  
Giardino (2009) també es pregunta si per a cada problema concret hi ha 

manipulacions típiques. Aquesta pregunta es resol tant en el capítol 4 com en el 5, a base 

de veure i classificar les diferents manipulacions que es troben en la població estudiada i 

comptabilitzar-les. Així s’extrauen conclusions sobre quines són les transformacions 

imprescindibles o clau, de la mateixa manera que s’ha definit el diagrama clau. 

 

3.- Al passar d’un diagrama al següent caldrà analitzar quins elements del 

diagrama es mantenen, quins es transformen i quins apareixen de nou, al comparar 

cada diagrama amb l’anterior. Així es dirà que es manté, quan és un element fix que 

apareix en diferents diagrames d’una sèrie; s’elimina, quan apareix en un diagrama però 

no en el següent; superflu, quan continua sent-hi però ja no seria necessari que hi fos. 

Pel que fa als elements nous, es classificaran en prescindibles o imprescindibles, segons 

el paper que juguin en els diagrames següents. Totes aquestes qüestions s’han recollit 

en la taula de categories de la figura 3.4.4 que amplia per un cas concret les 

subcategories més genèriques de la taula de la figura 3.4.3. 

 

4.- La seqüència de diagrames intermedis es correspon amb operacions 

algebraiques? Aquesta pregunta correspon a l’indicador de manipulació/estructura/ 

configuració de la manipulació (habilitat perceptual)/relació dins la seqüència de 

diagrames (veure figura 3.4.6). 

 

5.- Quantitat de diagrames intermedis. Aquest apartat seria semblant a l’anàlisi 

dels passos que necessita un alumne en les transformacions algebraiques per resoldre 

una equació.  

 

6.- Qualitat dels diagrames intermedis. De vegades un resolutor eficaç passa de 

puntetes pels diagrames intermedis perquè no li calen. L’altra possibilitat és que hi passi 

de puntetes per cansament.  
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Fig. 3.4.4: Categories per la resolució de les equacions x2 ± 6x = 40. Primers diagrames 

 

Les dues preguntes anteriors s’adrecen a l’estructura de la manipulació, més en 

concret als elements de la manipulació i apareixen al quadre general de la figura 3.4.3. 

	  
7.- Les transformacions tenen fil conductor, es veu la intencionalitat de les 

transformacions per anar obtenint noves dades que ajuden a ser més a prop de la 

solució?  

 

8.- Les etiquetes, es mantenen? 

 

9.- Les dades, continuen presents? 
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Fig. 3.4.5: Categories per la resolució de les equacions x2 ± 6x = 40. Darrers diagrames 

 

10.- Les relacions entre les dades són visibles en la seqüència de 

transformacions o es perden pel camí? 



	   95 

11.- Les transformacions són les adequades per tal que el darrer diagrama 

mostri relacions que permetin inferir la solució? 

 

Aquestes quatre preguntes corresponen al significat que l’usuari dóna al diagrama 

i han originat els indicadors del quadre de la figura 3.4.6. 

 

 
Fig. 3.4.6: Categories i indicadors per analitzar els processos continguts en la resolució dels problemes 

 

En els capítols 4 i 5, s’analitza, per a cada cas, quin és el primer diagrama de 

càlcul i com es va transformant d’una diagrama a l’altre, què es manté i què es 

transforma, i també inclou una visió global del procés des del primer diagrama al darrer. 

Així, l’esquema de la figura 3.4.3 s’adapta a cada problema analitzat incloent tants 

passos com es preveu que puguin fer els usuaris dels diagrames. Les figures 3.4.4 i 3.4.5 

recullen una part del quadre que s’ha utilitzat per analitzar la resolució de les equacions 

x2 ±	 6x = 40	 on es podrien arribar a tenir 5 diagrames de càlcul diferents encadenats 

seqüencialment. 

 

Un cop establertes les diferents categories, subcategories i els elements que 

contindrà cada categoria arriba l’hora de descriure els indicadors. L’indicador, segons 

una de les entrades de diccionari de l’IEC, la corresponent a EI (Enginyeria Industrial 

general) és: Aparell per a assenyalar la presència d’un fenomen o el valor de la seva 

magnitud. En el context de la recerca, és l’element escrit que cal trobar en la producció 

que s’analitza per poder confirmar la presència de la categoria que s’està buscant.  
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La figura 3.4.6 mostra el quadre de les categories ara amb la descripció dels 

indicadors, és la prolongació del quadre general de categories de la figura 3.4.3. 

 
 

A partir dels indicadors generals, per cada problema que s’analitza es poden 

concretar els indicadors amb els elements característics que es preveuen trobar en 

l’anàlisi del problema. Aquesta previsió ha de ser el més oberta possible per tal que arribi 

a incloure tots els elements que es trobaran en l’anàlisi i si cal es revisa per no deixar-ne 

cap fora. 

 

D’aquí es desprèn que, un cop establertes les categories per analitzar els 

diagrames, els indicadors han de recollir les respostes a les preguntes que es formulen 

quan es descriuen els elements que contenen els diagrames. 

 

Giardino (2009) planteja una sèrie de qüestions, relatives a l’estructura del 

diagrama i al seu significat, que han estat especialment útils a l’hora de decidir quines 

eren les preguntes que cal formular en l’anàlisi dels diagrames i, en conseqüència, quins 

eren els indicadors que cal establir. 

Sobre l’estructura es planteja dues grans preguntes. La primera: conté els 

elements o grups (geomètrics) convenients? Quins seran els criteris per poder-ho 

afirmar? S’ha vist que hi ha tres tipus d’elements: els que es necessiten per després fer la 

transformació i obtenir una cadena de diagrames fins al final; els estrictament necessaris 

per la transformació del diagrama (la diferència amb el cas anterior és que aquí no sobra 

cap element); i els superflus o distractors. 

	  
I la segona pregunta: té la configuració adequada? Quines característiques ha de 

tenir per poder-ho afirmar? Quins són els indicadors que permetran dir si el diagrama té la 

forma adequada o no? Caldrà observar d’una banda la relació entre els elements del 

diagrama però també des d’un punt de vista més global si té la forma global adequada.  

 

Es diferencien dos tipus de relacions o disposicions espacials: les topològiques i 

les geomètriques. Un exemple de la primera seria, si dos quadrats d’un diagrama tenen 

costats adjacents. Un de la segona seria concretar si, a més de tenir els costats 

adjacents, tenen la mateixa longitud.  
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El significat que l’usuari dóna al diagrama queda reflectit a través de les etiquetes 

que hi posa, així es poden formular dues preguntes relatives a l’ús de les etiquetes i les 

dades del problema i una tercera pregunta relativa a la intencionalitat del diagrama. Les 

preguntes que han ajudat a establir els indicadors són:  

 

Conté les etiquetes adequades? És possible que aquest factor no sigui 

determinant en la manipulació posterior, caldrà veure si ajuda o dificulta posar més o 

menys etiquetes. 

 

Conté les dades del problema? Aquestes dades es podran manifestar a través de 

les etiquetes o potser només amb les formes o elements que contingui el diagrama 

 

Es visible la intencionalitat del diagrama? És a dir, si facilitarà o no la interpretació 

del diagrama i la seva posterior interpretació.  

 

La figura 3.4.7 mostra la concreció dels indicadors utilitzats en l’anàlisi de la 

resolució de les equacions x2 ± 6x = 40 en els dos primers diagrames i en la 

transformació del 1r al 2n, és per tant l’ampliació amb indicadors de la figura 3.4.4. 

 

 
Fig. 3.4.7: Categories i indicadors per la resolució de les equacions x2 ± 6x = 40. Primers diagrames 
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Un cop dissenyats els instruments d’anàlisi el pas següent és utilitzar-los per 

estudiar les produccions dels alumnes.  

 

Es realitza l’anàlisi individual buscant un per un, en cada alumne, quins elements 

conté o no conté el seu procés de resolució de l’activitat plantejada.  

 

L’esquema de la figura 3.4.2 dóna una perspectiva general sobre el procés de 

resolució del problema, les parts que s’aniran trobant en cada producció analitzada. Els 

quadres de categories, amb els indicadors corresponents (figura 3.4.7) posen nom 

(categoria i subcategoria) a cadascuna de les parts (indicadors) que s’esperen trobar en 

l’observació de les produccions.  



 
 
 
 
 
 
 

Capítol 4 
 

Anàlisi d’activitats de resolució de 
problemes de triangles rectangles 

amb diagrames de càlcul 
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En aquest capítol es descriuen, analitzen i valoren les produccions dels alumnes 

en relació a la resolució de problemes de triangles rectangles mitjançant el procediment 

de la base i de l’altura (nom que rep el Teorema de Pitàgores a l’antiga matemàtica 

xinesa) (Chemla i Shuchun, 2005). 

 

En general, en els problemes sobre triangles rectangles que es resolen aplicant el 

Teorema de Pitàgores, es planteja una situació en la que es coneixen dos costats d’un  

triangle rectangle i es demana el tercer. En canvi, en els problemes del capítol 9 dels Nou 

capítols, la majoria de problemes corresponen a una situació una mica més complicada, 

des del punt de vista de la relació entre les dades inicials i la demanda de cada problema. 

Ja que les dades inicials que contenen no es corresponen amb dos dels costats d’un 

triangle rectangle, sinó només amb un d’ells i la diferència entre els altres dos.  

 

Quan la relació entre les dades conegudes i les demanades en el problema 

s’expressa en forma de relació algebraica, l’equació que es planteja requereix una certa 

destresa en la manipulació algebraica per poder ser resolta. Aquesta dificultat és la que 

es pretén salvar amb la introducció del diagrames, perquè amb ells l’alumne raona de 

forma visual. Decideix el procés de càlcul a partir de manipular formes geomètriques que 

provenen d’interpretar geomètricament les fórmules algebraiques que relacionen les 

dades del problema. 

 

El procés evolutiu de la seqüència de resolució d’un problema amb diagrames de 

dades i de càlcul, descrit en el capítol 3 d’aquest treball (apartat 3.4 Instruments 

d’anàlisi i Fig. 3.4.2), consisteix en: 

- Construir un diagrama de dades, un triangle rectangle sobre el que s’escriuen les 

dades conegudes i les que es volen trobar. 

- Decidir quin dels tres diagrames de càlcul correspon el problema que es vol 

resoldre. 

- Construir el diagrama de càlcul i escriure-hi les dades que es tenen. 

- Transformar aquest primer diagrama en altres diagrames successius, tants com 

necessiti la persona que resol el problema fins a ser capaç de llegir en el nou diagrama la 

solució del problema, o gairebé, tenint present que a cada transformació cal reinterpretar 
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algebraicament les dades geomètriques per no perdre de vista la solució que s’està 

construint amb el raonament geomètric.  

 

A partir d’aquest esquema general, en l’anàlisi de les produccions dels alumnes es 

recull informació sobre els aspectes relatius a la traducció del problema a diagrama de 

dades, a la tria del diagrama de càlcul adequat que correspon al problema, a les  

transformacions dels diagrames de càlcul i finalment a la interpretació del darrer 

diagrama, fins a obtenir la solució del problema.  

 

S’espera que cada alumne, tot i haver de seguir la mateixa seqüència de 

diagrames (per a cada tipus de problema hi ha un sol diagrama possible) s’apropiï del 

procés a la seva manera i decideixi quants diagrames de càlcul necessita fins aconseguir 

la solució. També s’obté informació sobre com cada alumne relaciona l’evolució del 

diagrama amb les dades inicials i amb les noves que genera amb  les transformacions 

dels diagrames.  

 

Les etiquetes (símbols numèrics o algebraics escrits en les figures dels 

diagrames) que situen els alumnes damunt dels diagrames permeten fer el seguiment de 

la transferència entre de les dades inicials i el primer diagrama, així com del raonament 

visual que es produeix al llarg de les transformacions dels diagrames, fins a obtenir la 

solució del problema. 

 

 

  



	   103 

4.1. La resolució de problemes de triangles rectangles amb les figures 
fonamentals  
 

En aquest apartat es presenten les figures fonamentals -els diagrames històrics- 

que són l’eina bàsica sobre la que pivota el raonament visual realitzat pels alumnes al 

resoldre les activitats que s’analitzen després.  

 

A continuació, es justifica des del punt de vista curricular, la introducció de l’eina 

diagramàtica per resoldre problemes sobre triangles rectangles. 

 

Després es descriu el procés d’ensenyament/aprenentatge que s’havia previst i es 

concreten els objectius que s’impulsaven a l’aula mentre es realitzaven les activitats. 

 

Finalment, en el quart apartat es situen les activitats analitzades en el context en 

el que es van realitzar: la prova final de la unitat didàctica. 

 
 
 
4.1.1 Les tres figures fonamentals  

 

En el context de la matemàtica xinesa antiga, i més exactament en un dels seus 

llibres clàssics de referència, els Nou capítols sobre els procediments matemàtics (s.I) 

reben aquest nom tres figures geomètriques que es troben en la base dels raonaments 

utilitzats per a justificar determinats procediments de càlcul.  

 

Segons diversos historiadors de la matemàtica xinesa antiga (Volkov, 1994; 

Joseph, 1996;	   Swetz, 1996;	   Cullen, 1996;	   Martzloff, 1997;	   Chemla i Shuchun, 2005; 

Dauben, 2007; Katz (ed.), 2007; Pla i Carrera, 2009) els Nou capítols sobre els 

procediments matemàtics (s.I) és un dels textos clàssics de referència per a la 

matemàtica xinesa, equivalent als Elements d’Euclides en la matemàtica occidental. 

 

En els estudis historiogràfics dels autors citats reben el nom de figures 

fonamentals tres figures geomètriques a les que es fa referència per justificar els 

procediments de càlcul que s’utilitzen per resoldre els 14 primers problemes del capítol 9 

(que en conté un total de 24). 
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Fig. 4.1.1: Figura de la hipotenusa.    Fig. 4.1.2: Figura d’esquerra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.1.3: Figura de dreta 

 

Les figures fonamentals no apareixen en el text clàssic inicial (s.I). Aquest 

només recollia els enunciats dels problemes, una descripció retòrica del procediment de 

càlcul necessari per resoldre els problemes i la seva solució. Però en posteriors edicions, 

a partir del s.III, els matemàtics que editaven el text hi afegien comentaris, també retòrics, 

per a justificar el procediment de càlcul. Així ho van fer Liu Hui el 263 i Li Chunfeng el 

656. Segles després, a partir de Bao Huanzhi (1213), les noves edicions van incloure les 

figures geomètriques corresponents. Les figures 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3, extretes de l’edició de 
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Chemla i Shuchun (2005) dels Nou capítols sobre els procediments matemàtics  

reprodueixen les figures de Bao Huanzhi. 

 

En les línies següents es descriuen aquestes figures utilitzant notació algebraica 

en lloc de la descripció retòrica, tal com les han reconstruït els historiadors que han 

estudiat l’obra amb posteritat (Cullen, 1996; Chemla & Shuchun, 2005; Dauben, 2007).  

 

Els problemes de l’1 al 14 del capítol 9 dels Nou capítols (Chemla & Shuchun, 

2005) són els que es van utilitzar per elaborar el dossier de treball a l’aula que s’inclou en 

l’Annex. Les tres figures s’utilitzen en la resolució dels problemes del 6 al 13. Les tasques 

que es proposen als alumnes per familiaritzar-se amb les figures fonamentals segueixen, 

en certa manera, les recomanacions de Smith, & Stein (1998) i Mason & Johnston-Wilder 

(2006), en el sentit que sigui el propi alumne que, submergit en el context dels problemes, 

descobreixi i construeixi, seguint les activitats proposades, les matemàtiques que 

necessita per a resoldre els problemes.  
 
 
La primera figura fonamental 

 

La primera figura fonamental (figura 4.1.4) és un quadrat de costat a+b (base i 

altura respectivament del triangle rectangle inicial), que conté en el seu interior el quadrat 

de costat c (hipotenusa del triangle). Aquest últim quadrat inscrit de costat c, està 

disposat de tal forma que determina al seu torn quatre triangles rectangles a, b, c i un 

quadrat menor de costat b-a. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 4.1.4: Triangle inicial i primera figura fonamental 

 
Què permet calcular la primera figura fonamental, com a diagrama de càlcul? Si 

es coneix la hipotenusa (c) i la diferència entre els dos catets (b-a), la primera figura 
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fonamental permet calcular (a+b), el costat del quadrat exterior. Un cop a+b és conegut i 

tenint en compte que d’entrada es coneix b-a, es calcula a i b, sumant o restant ambdues 

quantitats i dividint per dos ja que: 

(a + b) + (b - a) = 2 b 

(a + b) - (b - a) = 2a 

 

Com s’arriba a calcular a + b a partir de c i b-a, a través d’un raonament 

geomètric? El text clàssic dels NC conté dos algoritmes de càlcul que Liu Hui explica 

descrivint figures geomètriques. Ho descriu en el problema 11, utilitzant els nombres 

referits al problema. En aquest context concret c = 100 i b – a = 68. Liu Huia diu:  

 
El quadrat de la hipotenusa omple 10000 cun. Quan el doblem i li traiem el quadrat de la diferència 

entre la base i l’altura, i del resultat en fem l’arrel quadrada, el que obtenim és la suma del valor de 

l’altura i l’amplada (Chemla-Schuchun, 2005, p. 719).  

 

Els diagrames corresponents, reconstruïts per Chemla-Schuchun es veuen a la 

figura 4.1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.1.5: Diagrama de càlcul amb la primera figura fonamental 

 

 

La segona figura fonamental 

 

La segona figura fonamental està formada per un quadrat de costat c -

hipotenusa del triangle rectangle inicial- que conté en un dels seus extrems un quadrat 

més petit -de costat igual a un dels catets del triangle rectangle. La figura que completa el 

quadrat gran, a partir del quadrat més petit és un gnòmon. En geometria, s’anomena 

gnòmon a la figura geomètrica, que unida amb una altra, fa una figura semblant a aquella. 
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En aquest cas el gnòmon (zona acolorida en groc a la figura 4.1.6) és la regió que 

completa el quadrat petit (zona acolorida en turquesa) de manera que de la conjunció o 

suma de les dues figures resulta un quadrat més gran.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.1.6: Quadrats i gnòmon 

 

Les tres figures descrites anteriorment tenen unes determinades característiques 

que són les que s’utilitzaran per al càlcul amb raonaments geomètrics. En la figura 4.1.7 

hi ha quatre figures geomètriques. En la part superior un triangle rectangle amb tres 

quadrats damunt els tres costats respectius. En vermell el quadrat damunt la hipotenusa, 

en turquesa el quadrat damunt del catet menor i en groc el catet damunt del catet més 

gran. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1.7: Triangle rectangle i àrees damunt del quadrat de costat c 
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En la part inferior de la figura 4.1.7 hi ha tres quadrats de la mateixa àrea. El 

primer està acolorit en vermell i els altres dos en turquesa i groc. Els colors iguals 

signifiquen àrees iguals, és a dir els dos quadrats turquesa tenen la mateixa àrea, tant el 

que està situat damunt del catet del triangle rectangle que el que forma part del segon 

quadrat de la part inferior de la figura i també té la mateixa àrea el gnòmon turquesa del 

tercer quadrat de la part inferior de la figura. De la mateixa manera, els dos quadrats 

grocs tenen la mateixa àrea que a la vegada és igual a l’àrea del gnòmon groc del segon 

quadrat. 

 

A partir del gnòmon del darrer quadrat de la figura 4.1.7, s’obté un rectangle com 

es veu a la figura 4.1.8, que està acolorit en turquesa per indicar que té la mateixa àrea 

que el gnòmon turquesa i els dos quadrats turqueses de la figura 4.1.7. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Fig. 4.1.8: El gnòmon es transforma en rectangle 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1.9: Segona figura fonamental amb les etiquetes algebraiques 
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Totes aquestes relacions entre àrees s’expressen amb etiquetes algebraiques 

(notació actual) tal com es veu a la figura 4.1.9. 

 

Què permet calcular la segona figura fonamental, com a diagrama de càlcul? Si 

es coneix un dels catets del triangle rectangle, per exemple a i la diferència entre la 

hipotenusa i l’altre catet, c-b, es poden calcular b i c.  

 

Liu Hui descriu la segona figura fonamental per primer cop quan relata els 

càlculs que cal fer per a resoldre el problema 6 dels Nou capítols. En aquest problema  

a = 5 i c-b = 1:  

 
Efectuant la multiplicació de la base per ella mateixa, fem aparèixer l’àrea del gnòmon. La diferència 

entre la hipotenusa i l’altura és coneguda. Si sostraiem el quadrat d’aquesta diferència de l’àrea del 

gnòmon i dividim (entre dos) s’obté la mesura buscada (b). Si sumem la diferència (c-b), s’obté l’altra 

mesura (c)(Chemla-Schuchun, 2005, p. 711).  

 

Cal aclarir que l’explicació és certa perquè c – b = 1. Per problemes amb altres 

dades el raonament és similar però cal tenir present que el que s’obté és l’àrea d’un 

rectangle, del que es coneix la base (c – b) i es cerca l’altura b. 

 

També es pot fer el raonament dient que el rectangle que té la mateixa àrea que el 

gnòmon, a2 , té de base c - b i altura c + b, és a dir que a partir de l’àrea del rectangle 

s’estableix la relació: base x altura = (c – b) · (c + b) = a2 , altrament dit: 

(c – b) · (c + b) = c2 – b2 = a2. En la figura 4.1.9 es veu la segona figura fonamental amb 

totes aquestes etiquetes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1.10: Diagrama de càlcul amb la segona figura fonamental i només etiquetes numèriques 
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És a dir que si, per exemple a = 5 i c-b = 1, com succeeix en el problema 6 dels 

NC es podria fer el raonament geomètric i els càlculs, sense utilitzar notació algebraica 

sinó la seva interpretació geomètrica amb l’ajuda dels diagrames com es veu a la figura 

4.1.10. 

 

Així, a partir de les àrees del darrer diagrama i de la base del rectangle, que en 

aquest exemple és 1, es dedueix que l’alçada dels dos rectangles interiors de la figura 

4.1.10 és 12, que és la b del problema. Si a 12 se li suma 1, s’obté 13, que és la c del 

problema. 

 

La tercera figura fonamental 

 

La tercera figura fonamental entra en joc quan es coneix la suma d’un catet amb 

la hipotenusa, per exemple a+c, i l’altre catet b. El paper dels catets és permutable, és a 

dir que es podria conèixer b+c i l’altre catet a. La figura consta d’un quadrat de costat a+c 

(base i hipotenusa respectivament del triangle rectangle inicial), al que se li afegeix un 

rectangle d’àrea b2. Cal recordar que b és un dels catets del triangle rectangle i que per 

tant es compleix: b2 = (c+a)(c-a). La interpretació geomètrica d’aquesta relació permet 

convertir el quadrat b2 en un rectangle de la mateixa àrea (c+a) x (c-a). La figura 4.1.11 

il·lustra la descripció. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 4.1.11: Construcció de la tercera figura fonamental a partir del triangle inicial 

 

Com queda la nova figura i què permet calcular? El diagrama final és un rectangle 

de base 2c i altura a + c, tal com es veu a la figura 4.1.12. Així, a partir de b i a+c es 

calcula l’àrea de la figura total: (a+c)2 + b2 . Aquesta figura és un rectangle del que es 

coneix l’àrea i l’altura (a+c) per tant es pot calcular la base 2c i per tant c i després a.  
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Fig. 4.1.12: Darrer diagrama de la tercera figura fonamental 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 4.1.13: Resolució d’un problema mitjançant la tercera figura fonamenta 

 

Així per exemple, en el problema 12 dels Nou Capítols es coneix c + b =10  i         

a = 3 i el procediment de càlcul mitjançant el raonament geomètric queda recollit al 

diagrama de la figura 4.1.13 que conté també les dades i els càlculs corresponents. 

 

En resum, les tres figures fonamentals guiaran la resolució geomètrica dels 

càlculs que cal fer per a resoldre diferents problemes relacionats amb el procediment de 

la base i l’altura, quan només es té com a dades del problema un costat i la relació entre 

els altres dos.  En el quadre de la figura 4.1.14, apareixen les figures geomètriques, el 

nom, la descripció i les relacions entres els costats, és a dir les dades del triangle 

rectangle que s’utilitzen en cada figura per calcular valors nous.  

 

En el procés de resolució hi haurà dos grans moments, el primer és la tria del 

diagrama i l’altre les transformacions dins del diagrama que són les que evoquen els 

càlculs necessaris per resoldre el problema. 

 

 

 

 

c

c

a

a

a

c

c-a

2c

c+a
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Fig. 4.1.14: Les tres figures fonamentals i les relacions entre els costats del triangle 

 

 

4.1.2. Justificació curricular de les activitats  

 

El Teorema de Pitàgores i la resolució de problemes utilitzant aquesta relació és 

un dels continguts de currículum de 2n de l’ESO, dins del bloc d’Espai i forma: Aplicació 

dels teoremes de Tales i Pitàgores en la resolució de problemes relatius a l’obtenció de 

mesures. 

 

La tècnica algebraica que requereix la resolució d’aquests problemes també és un 

contingut de 2n d’ESO, del bloc de Canvi i relacions, la Identificació de formes 

equivalents d’expressions algebraiques senzilles i resolució d’equacions lineals. 
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En aquest mateix curs el currículum també conté una referència explícita al 

teorema dins de l’apartat de contextos històrics: El teorema de Pitàgores (Babilònia, Xina, 

Grècia). 

 

Totes aquestes consideracions podrien fer pensar que la resolució de problemes 

de triangles rectangles mitjançant el procediment de la base i de l’altura és un tema més 

propi de 2n d’ESO que de 3r que és on realment s’ha impartit. Cal dir però que aquests 

problemes dels Nou capítols, contenen una dificultat afegida més pròpia del nivell de 3r 

d’ESO que no pas del de segon.  

 

La dificultat prové del fet que, en les situacions que es plantegen, no es coneixen 

dos costats i es demana el tercer sinó que només es coneix un costat i la diferència entre 

els altres dos. Aquest fet provoca que la identificació de les dades del problema i els 

càlculs posteriors no siguin immediats i requereixin un cert domini de les regles de 

l’àlgebra o d’altres tècniques geomètriques com les introduïdes en les activitats que 

s’analitzen. 

 

Què tenen d’especial aquests problemes de l’antiga matemàtica xinesa per 

incloure-les en el currículum de 3r d’ESO de l’alumnat de l’INS Badalona VII? Pel que fa a 

l’enunciat dels problemes, plantegen situacions sobre mesures d’objectes reals en lloc de 

mesures de triangles rectangles sense context.  

 

Pel que fa al procés de resolució, si se segueix l’algoritme de càlcul de l’antiga 

matemàtica xinesa i les interpretacions dels comentaristes per justificar els càlculs, 

l’activitat adquirirà una nova dimensió perquè lliga els càlculs al raonament geomètric. 

Aquest és el punt clau en la decisió d’introduir els problemes, connectar les regles de 

càlcul de l’àlgebra amb la seva interpretació geomètrica. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.4.1.15: Triangle aritmètica-geometria-àlgebra 
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La resolució de problemes de triangles rectangles amb diagrames de càlcul es 

basa en establir un pont entre l’àlgebra i la geometria, és a dir, en interpretar el llenguatge 

algebraic com la representació simbòlica de l’expressió de longituds i àrees de triangles 

rectangles, quadrats i rectangles.  El model no pretén deixar de banda la generalització 

de l’aritmètica vs. l’àlgebra, sinó incloure els tres àmbits interrelacionats entre ells.  

 

Es tracta de situar les regles de l’àlgebra assentades entre dos punts de 

recolzament, les regles de l’aritmètica i el raonament geomètric, com si s’imaginés un 

triangle on en els dos vèrtex de la base són respectivament l’aritmètica i la geometria i el 

vèrtex superior correspongués a l’àlgebra com es veu a la figura 4.1.15. 

 

En quin moment de la resolució del problema intervé el raonament geomètric per 

calcular les solucions? En el procés de resolució dels problemes continguts en les 

activitats objecte d’estudi en aquest capítol s’identifiquen les diferents etapes que 

Giardino (2009) descriu: la lectura i interpretació de les dades, la tria del diagrama de 

càlcul, la construcció i transformació del diagrama i la lectura i interpretació de les dades 

del darrer diagrama fins arribar a la solució final.  

 
Fig. 4.1.16: Procés seqüencial de resolució d’una problema amb diagrames de dades i de càlcul 

 

Aquestes quatre etapes queden recollides i relacionades a la figura 4.1.16. El 

raonament geomètric lligat a l’àlgebra intervé bàsicament en el segon i el tercer pas, quan 

es produeixen els càlculs. En la figura es veuen quatre rectangles, un correspon al 

problema de partida, un altre al diagrama de dades i dos més a diagrames de càlcul. 

Entremig fletxes que indiquen les accions que realitzen durant el procés de resolució del 
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problema. Damunt de les fletxes els substantius que identifiquen les accions: construcció, 

interpretació, transformació, lectura. Aquestes accions són les que s’efectuen en el pas 

d’una situació a la següent.  

 

 

Etapa A. Lectura de l’enunciat i interpretació de les dades damunt d’un triangle 

rectangle 

 

Després de llegir el problema, atès que l’enunciat descriu objectes que contenen 

triangles rectangles és habitual dibuixar un triangle rectangle i situar-hi les dades 

conegudes i les desconegudes en forma de lletres. El terme “ser habitual” és coherent 

amb el fet que a nivell de 3r d’ESO l’alumnat ha treballat la geometria en cursos anteriors 

i està acostumat a dibuixar figures i posar-hi les dades al seu damunt. 

 

Aquest primer triangle és un diagrama que es correspon amb el triangle implícit a 

les dades del problema, és a dir, és un diagrama realista per contraposició als diagrames 

de càlcul que apareixen després, que no ho són. Ajuda a ordenar les dades i a diferenciar 

entre les conegudes i les desconegudes. Des del punt de vista matemàtic, resoldre el 

problema equival a conèixer les mesures dels tres costats del triangle rectangle que s’ha 

dibuixat. 

 

La figura 4.1.17 mostra un possible diagrama de dades per un problema en el que 

del triangle rectangle es coneix el catet més petit, a = 16m, i la relació entre els altres dos 

costats (l’altre catet i la hipotenusa), c = b +6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.1.17: Diagrama de dades 
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Etapa B. Tria diagrama de càlcul que es correspon amb el problema 

En l’enunciat del problema es llegeix la mesura d’un dels costats del triangle 

rectangle i la relació entre els altres dos. Segons si el costat conegut és un catet o la 

hipotenusa del triangle, la relació s’establirà entre la hipotenusa i l’altre catet, en el primer 

cas, o bé entre els dos catets en el segon.  

 

Cadascuna de les situacions descrites anteriorment correspon a un diagrama de 

càlcul o un altre. Així, per a cada problema només hi ha un diagrama de càlcul adient, si 

se’n tria un que no correspon al problema, el problema no es podrà resoldre mitjançant 

aquest procediment. 

 
Fig. 4.1.18: Les tres figures fonamentals a partir del triangle bàsic abc 

 

En les tres figures fonamentals (figura 4.1.18) construïdes a partir del triangle bàsic abc 

s’hi ha escrit, amb notació actual, les relacions entre els tres costats del triangle. En el  

triangle rectangle bàsic es conserva sempre la mateixa notació: a, b i c són els tres 

costats ordenats de menor a major longitud (a<b<c). 

 

Etapa D. Construcció i transformació del diagrama de càlcul 

 

Aquest segona sèrie de diagrames és la que ajudarà a la resolució numèrica del 

problema, actuant com a fil conductor en l’algoritme de càlcul fins a deixar pràcticament 

resolt el problema.  

 

Un cop triat el diagrama de càlcul que correspon al problema, les operacions 

realitzades amb les expressions simbòliques s’associen amb les transformacions 

geomètriques de les àrees corresponents als triangles rectangles, quadrats i rectangles 

que contenen els diagrames. Quan en una igualtat algebraica, expressada en forma 

-b)2 
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simbòlica, realitzem operacions que mantenen la igualtat, aquesta igualtat es trasllada a 

les transformacions que pot patir una figura geomètrica conservant la mateixa àrea inicial. 

 

En aquestes condicions, els símbols algebraics i la seva combinació en fórmules 

s’interpreten en dos sentits: d’una banda com operacions entre nombres o entre nombres 

i incògnites, i de l’altra com a mesures de longituds i àrees.  

 

La figura 4.1.19 conté un diagrama de càlcul generat a partir de la segona figura 

fonamental per un problema on es coneix a = 16 i  c – b = 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 4.1.19: Diagrama de càlcul generat a partir de la segon figura fonamental 

 

 

Etapa F. Lectura i reinterpretació de les dades del darrer diagrama 

 

Les transformacions del diagrama s’acaben en un darrer diagrama a partir del qual 

es veu la solució o bé algun valor que permetrà obtenir la solució final realitzant alguns 

càlculs senzills (sumes o restes i divisions) al marge del diagrama. En la figura 4.1.4 s’ha 

inclòs la darrera operació per a calcular b, al costat del darrer diagrama de càlcul: 𝑏 = !"
!

 

 

Globalment l’activitat té dos moments claus, el primer és reconèixer quina figura 

fonamental és la que permet resoldre cada problema concret; el segon són les 

transformacions geomètriques dels diagrames fins a arribar al darrer diagrama de càlcul. 

En aquest procés de transformacions la propietat clau que permet tot el fil argumental és 

que a partir del primer diagrama inicial els diagrames següents contenen figures diferents 

però hi ha unes àrees que es conserven invariants. 
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4.1.3 El procés d’ensenyament 

 

El procés d’ensenyament d’aquesta proposta de treball, adreçada a l’alumnat de 

3r d’ESO va constar de tres etapes consecutives que van ocupar deu sessions de classe 

de 55 minuts i una onzena per a la prova. Les activitats que s’han analitzat pertanyen a 

aquesta prova. 

 

La primera etapa era una familiarització a la visualització de diferents figures 

(rectangles, quadrats, triangles, paral·lelograms, trapezis…) que es transformaven i de 

les que calia seguir l’evolució de les seves àrees per tal de deduir unes àrees a partir de 

les altres. Per exemple, que l’àrea d’un triangle és la meitat que la del rectangle d’igual 

base i altura. 

 

La segona era la demostració del procediment de la base i de l’altura (Gou gu) 

mitjançant l’ús de figures que es transformaven i conservaven les àrees, com s’havia 

introduït a la primera part. Aquest bloc concloïa amb l’ús del procediment introduït per 

resoldre problemes, en concret el 4 i 5 del capítol 9 dels NC (Chemla & Shuchun, 2005).   

 

La tercera consistia en introduir les tres figures fonamentals i les relacions que 

mantenien entre els costats del triangle rectangles, així com el seu ús per resoldre 

problemes d’enunciat, del 6 al 12 del capítol 9 dels NC (Chemla & Shuchun, 2005). 

Per a cloure el procés d’ensenyament, en la línia de contextualitzar històricament 

els aprenentatges, es van introduir algunes qüestions relacionades amb la matemàtica 

xinesa antiga, acompanyat d’un qüestionari per verificar el grau de comprensió dels 

continguts històrics introduïts. 

 

Etapa A. Descripció de figures i càlcul d’àrees per recomposició 

Sessió 1: Àrees de figures per recomposició de figures, “tallar i enganxar” 
 

L’activitat consisteix en visualitzar amb tota la classe una sèrie de construccions 

dinàmiques (Craine & Rubenstein, 2009) i simultàniament dibuixar i nomenar les figures 

observades. Tot i fer-ho entre tots, cada alumne ha de tenir la seva descripció. Així, per 

exemple, es descriu l’àrea del triangle respecte a la del rectangle, l’àrea del 

paral·lelogram respecte a la del rectangle i la del trapezi respecte a la del rectangle 

(veure figura 4.1.20). 
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Fig. 4.1.20: Produccions d’una alumna en les activitats de la primera sessió 
 

 
 

L’objectiu d’aquesta activitat és familiaritzar l’alumnat amb el procediment de 

retallar i enganxar a partir de situacions que no són noves per a ells: la construcció o 

demostració d’algunes àrees de figures planes. Es pretén que l’alumnat vagi entrant en el 

raonament geomètric. Caldrà per tant evitar l’ús de fórmules (àlgebra simbòlica) i 

potenciar la descripció a través de frases simples però ben redactades (àlgebra retòrica).  

 

Sessió 2: Construcció de figures amb papers de colors i càlcul d’arees retallant I 
enganxant  

 

L’alumnat ha de construir figures que expressin l’àrea del triangle en relació a la del 

rectangle, la del paral·lelogram en relació al rectangle i el trapezi en relació al rectangle 

(veure figura 4.1.21). 
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Fig. 4.1.21: Produccions d’una alumna en les activitats de la segona sessió 

 

L’objectiu de l’activitat és que els alumnes manipulin i es facin una mica més  

seves les deduccions que a la sessió anterior van realitzar de manera col·lectiva. Que 

experimentin per ells mateixos el procediment de “retallar i enganxar” que hauran 

d’utilitzar a les activitats següents. 

 

Etapa B. Demostració del procediment de la base i de l’altura (Gou gu). Aplicació a 

la resolució de problemes  

 

Aquesta segona etapa ocupa dues sessions de classe, a la primera es demostra 

el procediment, amb la nova tècnica de retallar i enganxar introduïda, i a la segona es 

resolen problemes utilitzant la relació establerta entre els costats d’un triangle rectangle.  

Sessió 3:  El Teorema de Pitàgores o Gou gu retallant i enganxant 
 

Aquesta activitat consta de tres construccions i un dibuix final: 

a) Construcció d’un quadrat de costat c, a partir de dos quadrats de costats a i b 

respectivament.  

b) Construcció d’una figura que permet visualitzar que l’àrea del quadrat més gran és la 

suma de les àrees del altres dos quadrats.  

c) Construcció d’un puzle retallable que permet visualitzar que l’àrea del quadrat més 

gran és la suma de les àrees del altres dos quadrats.  
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d) Dibuix en colors de les construccions anteriors. 

 

L’objectiu de l’activitat és familiaritzar l’alumnat amb el raonament visual de 

conservació de les àrees quan es composen i descomponen figures que provenen d’unes 

mateixes figures inicials. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.1.22: A partir dels dos quadrats inicials s’omple el tercer quadrat sobre la hipotenusa 

	  
	  

Les figures 4.1.22 i 4.1.23 contenen diferents produccions d’una alumna durant 

aquesta sessió. A la figura 4.1.22 es veu la idea de moure les peces fins a omplir el 

quadrat gran de costat c. La figura 4.1.23 ho visualitza a partir de retallar i enganxar. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.1.23: Retallant els dos quadrats inicials s’obté el tercer quadrat sobre la hipotenusa 
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Sessió 4: Resolució dels primers problemes xinesos que utilitzen el teorema de la 
base i l’altura 

 

En aquesta sessió es proposa als alumnes que resolguin els problemes 4 i 5 del 

capítol 9 dels NC (Chemla & Shuchun, 2005). Són problemes amb enunciat que es poden 

resoldre directament utilitzant el teorema. En els dos problemes a i b (els catets del 

triangle rectangle) no són immediats llegint l’enunciat sinó que clar interpretar la situació.  

 

En el problema 4 (tronc circular del que se’n extrau una planxa de secció circular) 

cal interpretar que el triangle rectangle té d’hipotenusa el diàmetre d’una circumferència). 

A la figura 4.1.24 es veu la producció d’una alumna per a resoldre aquest problema. 

 

En el problema 5 (una parra que s’enfila al voltant d’un tronc) el triangle rectangle 

apareix amb facilitat si es dibuixa la parra sobre un cilindre construït enrotllant un full de 

paper i després es desplega el full. La figura 4.1.25 conté la producció d’una alumna per a 

resoldre aquest problema. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1.24: Producció d’una alumna per a resoldre el problema 4 

 

Amb les activitats plantejades es pretén que l’alumnat llegeixi i interpreti situacions 

que porten a utilitzar el procediment de la base i l’altura.  Són situacions que comporten 

una certa dificultat, a l’hora d’interpretar el problema i determinar on és el triangle 

rectangle que cal resoldre. Un cop identificat el triangle la resolució es pot fer 

numèricament o amb l’ajuda de dibuixos. 
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Fig. 4.1.25: Producció d’una alumna per a resoldre el problema 4 

 

 

Etapa C. Introducció de les tres figures fonamentals.	  Aplicació a la resolució de 

problemes  

 

En aquesta etapa es presenten les tres figures fonamentals i després s’utilitzen 

per a resoldre els problemes del 6 al 12 del capítol 9 (Chemla & Shuchun) S’utilitzen 5 

sessions de classe, dues per introduir les tres figures i tres per a resoldre els problemes. 

Les activitats estan totes en el dossier de treball i es tracta de que l’alumnat vagi llegint i 

realitzant el que se li proposa.  

 

Els alumnes estan asseguts en grups de tres o quatre i van comentant entre ells el 

desenvolupament de les activitats. La professora passa pels grups i aclareix dubtes. Si 

algun dubte és comú a molts alumnes s’explica per a tothom a la pissarra. 
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Sessions 5 i 6: Construcció de les 3 figures fonamentals  

 

L’activitat consisteix en identificar, analitzar les propietats i relacions mètriques 

que contenen les tres figures fonamentals que permetran realitzar de forma gràfica, 

alguns càlculs relatius als problemes que es proposaran després.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1.26: El diagrama de càlcul que obté una alumna amb la primera figura fonamental 

 

Si en els dos problemes plantejats a la sessió anterior a partir dels costats a i b 

calia buscar el c, ara a partir d’un dels costats i la diferència entre els altres dos caldrà 

buscar els dos costats restants del triangle rectangle. 

 

L’activitat ha de servir per familiaritzar l’alumnat amb les tres figures 

fonamentals i donar-los criteris per poder discriminar davant d’una situació quina és la 

figura que ajudarà a resoldre la situació que es plantegi a cada problema. 

 

La figura 4.1.26 mostra les relacions que troba una alumna amb la primera figura 

fonamental. El conjunt de diagrames i les seves relacions són el primer diagrama de 

càlcul presentat a l’apartat 4.1.2 i il·lustrat a les figures 4.1.4 i 4.1.5. 

 

A continuació es presenta a l’alumnat la segona figura fonamental i se’l convida 

a analitzar les relacions mètriques que conté. La figura 4.1.27 conté una part de les 

produccions d’una alumna en aquesta situació i algunes de les relacions que obté. 
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Fig. 4.1.27: Relacions mètriques i diagrama de càlcul a la segona figura fonamental 
 

La figura 4.1.28 mostra les relacions mètriques que troba l’alumna damunt la 
tercera figura fonamental. 
	  
	  
Sessions 7, 8 i 9: Resolució de problemes amb l’ajuda de les figures fonamentals 
	  
	  

En aquestes sessions es proposa la resolució dels problemes 6 al 12. Són 

problemes amb enunciat en els que sempre hi ha un triangle rectangle implicat, del que 

es coneix un costat  i  alguna relació entre els altres dos costats. Per tal d’evitar la 

manipulació algebraica, els càlculs passen a ser manipulacions geomètriques visuals en 

les que s’utilitza alguna de les tres figures fonamentals introduïdes.  

 

 

 

 

 
	  

 

Fig. 4.1.28: Relacions mètriques a la tercera figura fonamental 

 
 

Amb aquestes activitats es pretén que l’alumnat llegeixi i interpreti situacions i 

discrimini entre les tres figures fonamentals quina és la que permet resoldre el problema. 
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Es busca trencar amb les barreres que, per a una part de l’alumnat, suposa la 

manipulació algebraica d’expressions, potenciant el raonament visual geomètric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.1.29: Resolució del problema 6 amb la segona figura fonamental 

 

Les figures 4.1.29, 4.1.30 i 4.1.31 mostren la resolució dels problemes 6, 11 i 12 

que utilitzen respectivament la segona, la primera i la tercera figura fonamental. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1.30: Resolució del problema 11 amb la primera figura fonamental 
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Fig. 4.1.31: Resolució del problema 12 amb la tercera figura fonamental 

 

 

Darrera sessió : La matemàtica xinesa antiga 

	  
L’objectiu d’aquesta activitat és situar els problemes i el procediment que s’ha 

utilitzat en el seu context històric perquè l’alumnat entri en el context i entengui millor el 

procediment utilitzat.  En aquesta sessió la professora imparteix una breu explicació i 

proposa algunes preguntes sobre la matemàtica xinesa antiga, en base al guió següent: 

- Època 

- Obres 

- A qui anaven adreçades les matemàtiques  

- Tipus de problemes que es resolien 

- El Teorema de Pitàgores (gou gu) a la Xina antiga  

- El recurs de retallar i enganxar 

Les figures fonamentals 
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La figura 4.1.32 recull algunes de les explicacions d’una alumna pel que fa al 

context històric estudiat. 

 

Fig. 4.1.32: El context històric dels Nou capítols segons una alumna 
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4.1.4. Descripció de la prova 

 

El procés d’avaluació, des del punt de vista del seguiment de l’aprenentatge 

realitzat pels alumnes, constava de les observacions de la professora a l’aula durant les 

sessions de classe així com el recull esporàdic i alternat de les produccions dels alumnes, 

el recull de dossier individual de cada alumne en finalitzar la unitat i una prova escrita. 

Les activitats que s’han analitzat pertanyen a aquesta prova. 

 

La prova consistia en comprovar si l’alumnat era capaç de resoldre qualsevol tipus 

de problema d’enunciat en el que intervingués la resolució de triangles rectangles. 

 

Amb aquest objectiu i atès que els problemes que es volien plantejar corresponien 

als casos en que es coneix només un costat del triangle i la relació entre els altres dos, es 

va optar inicialment per proposar una prova amb tres problemes, de manera que en sortís 

un de cada figura (Veure proposta inicial a l’Annex). 

 

Finalment, un cop realitzades les 10 sessions de treball del tema a l’aula, havent 

observat com estava assimilant l’alumnat el nou procediment geomètric proposat, es va 

optar per escurçar la prova i només proposar dos problemes. També es va decidir que es 

resolgués la prova en grups de dos o tres alumnes. Així se’ls donava una mica més de 

confiança i era una manera de treballar que ja s’havia utilitzat en altres ocasions.  

 

Els enunciats dels problemes proposats plantejaven situacions reals, com les dels 

problemes del dossier però actualitzades i posades al dia. El primer problema tractava 

d’una antena vertical subjectada per tensors i el segon de la pantalla d’un televisor. 

 

 

4.2. Descripció de les activitats 
 
 
4.2.1. Context en el que es proposen les activitats  
 

Aquestes activitats formaven part de la prova que van realitzar els dos grups 

d’alumnes de 3r d’ESO (curs 2009-10) de l’INS Badalona VII, un cop acabat el dossier del 

tema. El dossier i la prova s’han descrit i analitzat en l’apartat anterior i es poden 

consultar íntegrament en l’annex d’aquesta recerca. L’activitat 1 es correspon amb el 

primer problema de la prova (l’antena). L’activitat 2 es correspon amb el segon problema 
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de la prova (la pantalla). La prova constava de 2 problemes, cadascun dels quals s’havia 

de resoldre amb una figura fonamental diferent.  

 

Els dos problemes s’havien desordenat a la prova evitant que el primer 

correspongués a la primera figura fonamental i el segon a la segona. Així, el primer es 

resolia amb la segona figura i el segon amb la primera.  

 

La prova contenia unes indicacions generals (a títol de recordatori) sobre els 

passos que es recomanaven seguir per resoldre el problema, com recull la figura 4.2.1. 

En l’apartat anterior s’han presentat unes indicacions semblants, una mica més extenses, 

contingudes en el dossier de treball de l’aula.  

 

 
Fig. 4.2.1: Indicacions generals de la prova 

 

El tipus d’activitats plantejades a la prova, estaven en concordança amb el que 

s’havia treballat a l’aula. Des del punt de vista procedimental, la intenció final del dossier 

era que l’alumnat resolgués qualsevol tipus de problema relacionat amb el procediment 

de la base i l’altura mitjançant el raonament geomètric que permeten les tres figures 

fonamentals. 

 

Tot i que s’havien donat les indicacions generals que es veuen a la figura 4.2.1 per 

conduir l’alumnat a la resolució geomètrica, també es preveia que algun alumne optés per 

resoldre el problema sense figures, pensant que era més curt i que ja tenia la tècnica 

suficient. En aquest cas, a partir de la relació a2 + b2 = c2 substituiria a cada problema els 

valors coneguts i imposar les relacions entre els costats que apareixen en els enunciats 

(en el primer problema c = b+6 i en el segon b = a +14) fins a aconseguir que la relació 

inicial només contingui una incògnita.  

 

Malgrat que la resolució dels problemes per la via exclusivament algebraica no és 

l’objecte d’aquesta recerca, s’han recollit i analitzat aquestes produccions i s’han 
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comparat amb les resolucions geomètriques amb diagrames de càlcul per la informació 

addicional que puguin aportar. 

 

En el context d’una prova els alumnes treballen de forma individual o amb grup, 

amb o sense apunts, segons el que s’hagi acordat prèviament. En aquest cas la prova es 

va fer sense apunts amb la intenció que haguessin memoritzat el procés que 

necessitaven realitzar i com calia triar la figura adient, però en grups de tres o quatre. Un 

cop llegits els enunciats els alumnes es distribuïen la feina de manera que uns es feien 

càrrec d’un problema i un cop plantejat i resolt demanessin el vist i plau als companys per 

tal d’esmenar possibles errors o desencallar el problema si no havien estat capaços de 

resoldre’l. 

 

Trets comuns dels dos problemes 

 

Des del punt de vista de la resolució geomètrica, els dos problemes consten de 

quatre etapes, que són les etapes que també identifica Giardino (2009) en la resolució de 

problemes amb diagrames de càlcul: 

 

a) Traducció de les dades a un primer diagrama.  

b) Transformacions algebraiques entre les dades, al marge del diagrama.  

c) Construcció i transformació del diagrama de càlcul.  

d) Lectura i reinterpretació de les dades del darrer diagrama fins a obtenir   la solució 

final. 

 

Pel que fa a les etiquetes algebraiques que utilitzaria l’alumnat en els dos 

problemes, s’esperava que aquestes fossin a, b, i c, en lloc d’x, y i  z, perquè eren les que 

s’havien utilitzat en el dossier al llarg de tot el tema i són les habituals en els problemes 

de geometria amb triangles i rectangles. 

 

Sobre l’ús de dades amb unitats (m en el primer problema i polzades en el segon), 

es prèvia que en els dos problemes l’alumnat no arrossegués les unitats durant tot el 

procés sinó que aquestes només apareguessin al final, tal com es feia amb la resta 

d’activitats que contenia el dossier, on les unitats eren les antigues del text xinès (chi, cun 

i zhang). 
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En els problemes del dossier l’alumnat no havia tingut grans dificultats amb les 

unitats xineses antigues perquè són en base 10 com les del SI, s’havia pres com una 

caracterització més del context del problema.  

 

 

4.2.2. Enunciat complet de l’activitat 1 

 

La figura 4.2.2 conté l’activitat 1 tal com es va presentar en la prova a l’alumnat. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.2: Enunciat de l’activitat 1 

 

En aquest problema, les dades inicials són nombres enters (6 i 16) expressats en 

metres i els resultats són dos nombres racional 55/3 = 18 1/3 i  73/3 = 24 1/3. Aquest 

alumnat ja està habituat a resoldre problemes amb dades numèriques enteres però que 

en el resultat apareguin també nombres racionals. Es preveu que expressarà el resultat 

en forma de nombre decimal, amb un o dos decimals, segons s’hagi convingut. En 

aquesta situació el conveni era treballar amb els decimals que mostri la calculadora i 

aproximar amb un decimal el resultat final.  

 

 

4.2.3. Resultats d’aprenentatge esperats de l’activitat 1 

 
El 1994, Martin Simon introdueix la noció de trajectòria hipotètica d'aprenentatge 

com a part del seu model del cicle d'ensenyament de les matemàtiques (Simon, 

1994). Una trajectòria hipotètica d'aprenentatge (THA) consisteix en els objectius per a 

l'aprenentatge dels estudiants, les tasques matemàtiques que s'usaran per promoure 

l'aprenentatge dels estudiants, i les hipòtesis sobre el procés d'aprenentatge dels 

estudiants. 

 

Tenint en compte els passos i la metodologia seguida en el procés 

d’aprenentatge, el que s’esperava que fessin els alumnes era resoldre el problema pel 
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mètode geomètric consistent en ajudar-se amb una de les tres figures fonamentals. Per 

aquest problema calia fer-ho amb la segona. 

 

El procés de resolució complet, que consta de les quatre etapes presentades en 

l’apartat  4.1.1, es concretaria en aquest problema de la manera següent:  

 

 

Etapa A. Traducció de les dades a un primer diagrama 

 

A partir de la lectura del problema, de la interpretació de les dades numèriques 

que conté (6 i 16) com a costats del triangle rectangle o com a relació entre costats 

desconeguts, s’esperava que els alumnes fessin un diagrama com el que es veu a la 

figura 4.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.2.3: Diagrama de dades del problema 1 

 

Tot i que aquest era el diagrama esperat, es deixava obert el fet de si la relació  

c = b+6 apareixeria damunt del diagrama de dades o representava un pas més i calia 

esperar-la a l’etapa següent.  

 

 

Etapa  B. Transformacions algebraiques entre les dades, al marge del diagrama 

 

Tant si l’alumnat havia escrit c = b+6 damunt del diagrama de dades, com si no, 

era d’esperar que, al marge del diagrama, l’alumnat operés amb aquest primera relació 

entre les dues dades desconegudes, b i c, fins arribar a la relació  c – b = 6, que és la que 

porta a la tria de la segona figura fonamental, la que cal per a resoldre aquest problema 

geomètricament. 
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Etapa  C. Construcció i transformacions dels diagrames de càlcul 

 

En la resolució de problemes de triangles rectangles, a través de sèries 

diagramàtiques que s’havia impulsat en el procés d’ensenyament/aprenentatge a l’aula, 

es preveien, en els problemes que utilitzava la segona figura fonamental, tres diagrames 

que contenen tres figures claus que són de les que es va seguint l’àrea:  

- un quadrat 

- un gnòmon  

- un rectangle.  

 

El pas d’una figura a la següent ve donat per una transformació d’àrees, en total 

dues transformacions:  

- del quadrat al gnòmon 

- del gnòmon al rectangle. 

 

Seguint aquestes línies generals, el primer diagrama de càlcul que es preveia que 

farien els alumnes és el quadrat de costat desconegut c que conté un quadrat de costat 

conegut (a = 16) en el seu interior. Si del quadrat conegut es coneix el costat, també és 

coneix l’àrea. L’àrea d’aquest quadrat interior és l’etiqueta numèrica que s’esperava 

trobar en aquest diagrama, tal com es veu a la figura 4.2.4. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.2.4: Primer diagrama de càlcul 

 

El diagrama de la figura 4.2.4 conté totes les etiquetes possibles que es poden 

esperar per aquest primer diagrama, dues amb un dels valors numèrics inicials del 

problema (16) i el seu quadrat (256) però no conté encara el segon valor numèric inicial, 

el 6, perquè damunt d’aquest diagrama encara no té interpretació. 

 

Els valors algebraics, a i c, s’han situat com a referent en el diagrama perquè sí 

que tenen interpretació geomètrica en ell, però no s’espera que la majoria d’alumnat els 
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situï damunt del diagrama perquè no és una necessitat bàsica per seguir les 

transformacions dels diagrames. 

 

El pas del primer diagrama al segon consisteix en dibuixar el mateix quadrat de 

costat c però ara en el seu interior se situa el gnòmon que té la mateixa àrea que el 

quadrat interior del diagrama 1. És a dir el segon diagrama serveix per evidenciar la 

primera transformació de dues figures que conserven la mateixa àrea: 

- de quadrat a gnòmon.  

 

La figura 4.2.5 mostra aquesta transformació. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.5: Transició del diagrama 1 al 2 

 

En aquest segon diagrama apareixerà la segona dada del problema, el 6, que ara 

sí que té interpretació damunt del diagrama. En el segon diagrama no han variat les 

àrees de les figures que conté el diagrama, el que han variat són les figures, el quadrat 

interior s’ha convertit en el gnòmon. 

 

El pas del diagrama 2 al 3 consistirà en fer visible com s’ha d’utilitzar el valor 6 en 

el procés. El valor 6 com a tal no serveix de gaire, serveix quan s’interpreta com a 

longitud d’un dels costats del gnòmon i després s’és capaç de descompondre el gnòmon 

en dos rectangles i un quadrat 

 

La figura 4.2.6 mostra aquesta transformació. Dins del gnòmon ara es veuen tres 

figures, dos rectangles iguals i un quadrat. És en aquest quadrat on jugarà el seu paper el 

6. El 6, serà el costat del quadrat, del que es podrà calcular l’àrea. Però el tercer 

diagrama també permet calcular, per subtracció, l’àrea dels rectangles interiors al 

gnòmon perquè es coneix l’àrea de tot el gnòmon. 
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Figura 4.2.6: Transició del diagrama 2 al 3 

 

El tercer diagrama ha perdut el quadrat exterior perquè aquest quadrat ja no juga 

cap paper en el procés de resolució del problema. Malgrat tot seria previsible pensar que 

alguns alumnes no trauran el quadrat exterior.  

 

El punt clau del 3r diagrama és veure les àrees dins del gnòmon. Aquesta relació 

entre les àrees tant es pot veure si el quadrat exterior hi és com si no hi és. Les figures 

4.2.6 i 4.2.7 mostren les dues possibilitats. Era d’esperar que l’alumnat raonés amb una o 

amb l’altra indistintament.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.2.7: Diagrama 3 amb el quadrat exterior 

 

Tot i que amb el diagrama 3 sembla que n’hi hauria d’haver prou per fer una 

interpretació de les dades i acabar de resoldre el problema, s’ha previst que alguns 

alumnes necessitin més passos des del 3r diagrama fins al final. Serien els rectangles de 

la figura 4.2.8 que correspondrien als diagrames 4 i 5 de la sèrie diagramàtica. 
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Si l’alumnat ha arribat fins aquí, ja només faltarà el darrer pas per acabar el procés 

de resolució que s’ha previst per aquesta activitat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.2.8: Diagrames 4 i 5 de càlcul 

 

 

Etapa D. Lectura i reinterpretació de les dades del darrer diagrama 

 

Després de construir-se la pròpia sèrie diagramàtica es preveia que l’alumnat 

realitzés els darrers càlculs a banda del diagrama. La figura 4.2.8 que conté els 

diagrames 4 i 5 arriba fins al final del problema, ja que una de les etiquetes 𝑏 = !!"
!

  és 

una de les dades demanades en el problema, l’alçada de l’antena, però no es preveia 

que la majoria d’alumnat arribés fins al final fent ús dels diagrames. 

 

S’esperava que arribessin fins al valor 110 i a partir d’ell interpretessin. Si s’ha  

arribat a l’àrea d’un rectangle de base un valor conegut, el 6, i d’alçada justament el valor 

que s’està intentant trobar, la b d’aquesta situació és resoluble per aquest nivell 

d’alumnat. Si d’un rectangle se’n coneix l’àrea i un dels altres dos costats, mitjançant la 

divisió de l’àrea pel costat conegut, s’esperava que escrivissin: 

𝑏 =
110
6

= 18,3 

i després, a banda de la interpretació geomètrica dels diagrames de càlcul però 

per la relació establerta en el mateix enunciat i reflectida en el diagrama de dades que 

fessin la darrera operació:  

c = 18,3 + 6 = 24,3 
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4.2.4. Enunciat complet de l’activitat 2 

 
La figura 4.2.9 mostra l’activitat 2 tal com es va presentar a l’alumnat a la  prova.  

 

 

 

 
 
 

Fig. 4.2.9: Enunciat del problema 2 

 

En aquest problema, les dades inicials són nombres enters (14 i 26) i 14) 

expressats en polzades perquè són les unitats habituals en aquest context, malgrat que 

no són unitats gaire conegudes pels alumnes però pretenen donar un aire realista al 

problema. El resultats demanats en aquest cas també són nombres enters (10 i 24). Es 

preveia que aquest problema tindria més dificultat i per aquesta raó es va compensar 

introduint dades amb  valors que generessin resultats sencers.  

 
 

4.2.5. Resultats d’aprenentatge esperats de l’activitat 2 

 

El que s’esperava que fessin els alumnes en aquest problema, si seguien el 

mètode geomètric indicat a l’inici de la prova, era triar la primera figura fonamental per 

resoldre’l.  Les quatre etapes del procés de resolució es concretarien ara de la forma 

següent: 

 

 

Etapa A. Construcció del diagrama de dades 

 
 

 

 

 
 

 

Fig. 4.2.10: Diagrama de dades del problema 2 
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A partir de la lectura del problema, de la interpretació de les dades numèriques 

que conté (14 i 26), com a costats del triangle rectangle o com a relació entre costats 

desconeguts, s’esperava que els alumnes fessin un diagrama com el que mostra la figura 

4.2.10. 
 

Aquest era el diagrama esperat, amb totes les etiquetes possibles. El que no es 

podia preveure era si tothom posaria l’etiqueta relacional b = a+14 o si simplement 

posarien b. La relació anterior representa un pas més de deduccions en el procés i potser 

i calia esperar-la a l’etapa següent.  

 

 

Etapa B. Transformacions algebraiques entre les dades, al marge del diagrama 

 

Tant si l’alumnat havia escrit b = a+14 damunt del diagrama de dades, com si no, 

era d’esperar que al marge del diagrama, operés amb aquest primera relació entre les 

dues dades desconegudes, a i b, fins arribar a la relació b – a = 14, que és la que el 

portaria la tria de la primera figura fonamental, la que cal per resoldre aquest problema 

geomètricament. 

 

 

Etapa C. Construcció i transformacions dels diagrames de càlcul 

 

En la resolució de problemes de triangles rectangles, a través de sèries 

diagramàtiques que s’havia impulsat en el procés d’ensenyament/aprenentatge a l’aula, 

es preveia, un primer diagrama de càlcul que conté les dues dades conegudes  c = 26 i b 

– a = 14. L’estructura d’aquest primer diagrama pot ser la primera figura fonamental o bé 

només una part d’ella, com es mostra a la figura 4.2.11. El que caracteritza la figura com 

a primer diagrama de dades no és tant la forma en si, sinó el fet de dur les dues etiquetes 

que contenen les dades inicials del problema: c = 26 i b – a = 14. 

 

El pas següent en aquest procediment de càlcul geomètric difereix una mica del 

descrit en el problema anterior, amb la segona figura fonamental. Ara no es tracta de 

transformar la figura que conté el primer diagrama, sinó d’extreure figures contingudes 

per tal de poder establir algun tipus de relació entre les àrees dels quadrats coneguts: 

 c2 = 262 = 676  

(b – a)2 = 142 = 196. 
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Fig. 4.2.11: Primer diagrama de dades del problema 2 

 

Aquestes relacions entre àrees contingudes a la primera figura fonamental poden 

donar peu a dos itineraris diferents que s’esperaven trobar en les produccions de 

l’alumnat. Les figures 4.2.12 i 4.2.13 els mostren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.12: Itinerari 1 

 

En el primer itinerari possible, el quadrat de costat c = 26 i d’àrea   c2 = 262 = 676 

es duplica, i fa que les “peces” totals que contenen les dues figures siguin: 

- 8 triangles de referència de costats respectius a, b, i c 

- 2 quadrats de costat b-a = 14 i d’àrea (b – a)2 = 142 = 196 

 

Quan aquestes peces es comparen, a tall de puzle, amb les que conté la primera 

figura fonamental, s’observa que sobra un dels quadrats petits interiors, d’àrea (b – a)2 = 

142 = 196, per a reconstruir a partir de totes les peces la figura fonamental, per aquesta 

raó apareix la resta en la relació entre figures de 4.2.12. 

 

En el segon itinerari la idea és la mateixa però ara es tracta de veure quines 

figures conté el primer diagrama de càlcul (en la versió feta només el quadrat de costat c 

= 26) i què li falta a aquesta figura de costat c per arribar a ser la primera figura 

fonamental completa. 
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Al darrera dels dos itineraris la idea que preval és que si es coneixen dues àrees 

c2 = 262 = 676 i (b – a)2 = 142 = 196 amb elles es pot arribar a conèixer una altra àrea, la 

del quadrat més exterior que apareix a la primera figura fonamental (a + b)2 . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.13: Itinerari 2 

 

A la figura 4.2.14 s’han inclòs el càlculs que dicta el primer itinerari i que 

s’esperaven en els diagrames de l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.2.14: Itinerari 1 amb etiquetes 

 

Si l’alumnat optava per l’itinerari 2, els càlculs que es preveia trobar són els que 

mostren la figura 4.2.15. 
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Fig. 4.2.15: Itinerari 2 amb etiquetes 

 

 

Etapa D. Lectura i reinterpretació de les dades del darrer diagrama 

 

Tant si l’alumnat havia seguit l’itinerari 1 com el 2, arribaria a tenir la longitud del 

costat del quadrat exterior de la primera figura fonamental (34) que caldrà reinterpretar 

com la suma dels catets del triangle rectangle del diagrama de dades inicial que mostra la 

pantalla en forma de rectangle i una diagonal partint el rectangle en dos triangles 

rectangles iguals.  

 

De 34, costat del quadrat, es passarà a 34 = a + b. Un cop obtinguda aquesta 

darrera relació,  el que es preveia és que l’alumnat abandonés la interpretació geomètrica 

per acabar trobant algebraicament a i b. És a dir que realitzés els càlculs següents al 

marge del diagrama, guiant-se només per les regles de l’àlgebra:  

 

a + b = b + a = 34       b + a = 34 

  b – a = 14    - (b – a = 14) 

 2b = 48           2a = 20 

 b = 24             a = 10 

 

o qualsevol càlcul semblant o equivalent a l’anterior, en el que a partir del nou 

valor obtingut a + b = 34 i el valor inicial b – a =14, es trobin a i b respectivament. 
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4.3. Anàlisi de les produccions de l’alumnat en l’activitat 1 
 

L’anàlisi de les produccions de l’alumnat s’ha realitzat utilitzant les categories 

descrites en el capítol 3: construcció del diagrama de càlcul, manipulació i transformació 

del diagrama, lectura i interpretació del diagrames. També les subcategories estructura 

(sintaxi), l’aspecte del diagrama, i el significat (semàntica) que hi posa el subjecte que 

realitza l’acció. En la figura 4.3.1 es poden llegir les categories i subcategories descrites.  

 

Com s’explica al capítol 3, aquestes categories s’han construït seguint les 

afirmacions de Barwise i Etchamendy (1996), Cheng (2001), Giaquinto (2007) i Giardino 

(2009) que constaten que els diagrames els fan persones i, per tant, a l’analitzar el 

diagrama cal tenir en compte, com a mínim, dues qüestions diferents: com és el diagrama 

i com l’utilitza o el manipula l’usuari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 4.3.1: Categories per analitzar els diferents processos continguts en la resolució dels problemes 

 

Giardino (2009) descriu un procés evolutiu en la resolució de problemes amb 

diagrames de dades i diagrames de càlcul que és el que s’ha pres com a punt de partida 
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per establir les fases de l’anàlisi. La figura 4.1.12. conté aquestes etapes que ja s’han 

identificat en la descripció de les activitats.  

 

 

4.3.1 Construcció del diagrama de dades 

 
En aquest apartat s’analitzen 10 produccions d’alumnes en la resolució del 

problema de l’antena.  

 

A partir de la lectura del problema, la majoria dels treballs analitzats contenen un 

primer diagrama (un triangle rectangle) on s’han escrit, damunt o al costat, les dades del 

problema, és a dir que hi ha hagut una interpretació de les dades damunt d’un primer 

dibuix anomenat diagrama de dades. 

 

El diagrama de dades podia ser un triangle rectangle o un triangle isòsceles amb 

l’altura indicada i dividit en dos triangles rectangles, tal com es mostra a la figura 4.3.1. 

Bé, cal dir que en els resultats d’aprenentatge esperats d’aquesta activitat només s’havia 

previst la segona opció, i així s’ha descrit en l’apartat 4.2.3. Ha estat després, un cop 

s’han recollit i analitzat les activitats amb els alumnes que s’han observat les dues 

opcions.  

 

L’explicació podria ser que, des del punt de vist de la professora que dissenya 

l’activitat, es busca un problema on la situació porti a un triangle rectangle del que es 

conegui un catet i la diferència entre la hipotenusa i l’altre catet. Així, a l’hora de preveure 

com seria el diagrama de dades ja es dóna per fet que serà un triangle rectangle, sense 

adonar-se que la situació també es pot interpretar a partir de la primera figura amb el 

triangle isòsceles, tal com apareix a la figura 4.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.3.2: Possibles figures per al diagrama de dades (triangle isòsceles i triangle rectangle) 
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En tots els treballs analitzats apareix alguns d’aquests dos diagrames de dades. A 

continuació es descriu quina estructura tenen els diagrames dibuixats pels alumnes i quin 

significat li donen.  

 

 

A. Estructura del diagrama  

 

Seguint les qüestions que plantegen Barwise i Etchamendy (1996), Cheng (2001), 

Giaquinto (2007) i Giardino (2009) com que els diagrames els fan persones, a l’analitzar 

el diagrama cal tenir en compte, com a mínim, dues qüestions diferents: com és el 

diagrama i com l’utilitza o el manipula l’usuari. Segons aquests autors el diagrama té 

estructura (sintaxi) i significat (semàntica) i per aquesta raó a l’hora de caracteritzar els 

diagrames, tant si són de dades com de càlcul, s’han establert dues subcategories, una 

relativa a l’estructura i una altra relativa al seu significat.  

 

La majoria d’alumnes, 7 dels 10 analitzats, utilitzen un sol diagrama de dades, 

consistent en un triangle isòsceles o rectangle. Les figures 4.3.3 i 4.3.4 exemplifiquen 

aquestes situacions. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.3.3: Diagrama de dades (alumne 6)  Fig. 4.3.4: Diagrama de dades (alumne 2) 

 

Tres alumnes afegeixen un segon diagrama, només per reflectir la interpretació 

del valor 6, excedent entre la hipotenusa i un dels catets, potser perquè no sabien com 

integrar tota la informació en un sol dibuix (figura 4.3.5) 

 

En 4 dels 10 diagrames observats s’ha optat pel triangle isòsceles i en 6 casos per 

dibuixar només el triangle rectangle. Una possible explicació de perquè 4 alumnes 

passen pel triangle isòsceles i no fan directament el triangle rectangle, tal com 

s’esperava, la podem trobar en el context del mateix problema. Es tracta d’una antena 

sostinguda per uns tensors. L’enunciat del problema no diu enlloc de quants tensors 
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estem parlant però les antenes reals en tenen com a mínim dos i el seu dibuix en un 

format pla és més semblant al triangle isòsceles que a dibuixar un únic triangle rectangle. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.3.5: Diagrama de dades (alumna1) 

 

En aquest sentit, dibuixar un sol triangle potser podria indicar un punt d’abstracció 

més alt per part de l’alumne, n’hi ha prou amb un triangle per fer-se una idea de la 

situació i de la interpretació de les dades damunt del triangle rectangle, tot i que les 

antenes tinguin més d’un tensor. 

 

El diagrama de dades té com a primer objectiu situar les dades del problema i les 

relacions entre elles però també servirà per triar amb quina figura fonamental cal encarar 

la resolució del problema, si s’opta per la resolució geomètrica. En aquest sentit, situar o 

no situar en el diagrama el que representa el valor 6, excedent entre la hipotenusa i un 

dels catets, i de quina manera es representa, sembla força rellevant per a la resolució del 

problema i ha estat un dels criteris introduïts a l’hora de classificar els diferents diagrames 

analitzats. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.3.6: Diagrama de dades (alumne 4)      Fig. 4.3.7: Diagrama de dades (alumne 10) 
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Així, un cop vist que hi ha alumnes que presenten les dades en un sol diagrama o 

en dos i quina estructura té el diagrama (triangle isòsceles o rectangle), s’analitza com 

s’expressa l’excedent 6, dins de l’estructura del diagrama. 

 

Dos alumnes, 4 i 10, senzillament no el fan aparèixer com es veu a les figures 

4.3.6 i 4.3.7. 

 

Un alumne l’integra totalment a la figura, l’alumne 7, com es pot apreciar a la 

figura 4.3.8. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 4.3.8: Diagrama de dades (alumne 7) 
 

Un nombre important d’alumnes, 7 de 10, reflecteixen l’excedent damunt del 

diagrama en forma de fil que penja del triangle o bé per dalt del triangle. Les figures 4.3.2 

i 4.3.3 mostren excedents penjant del triangle.  

 

Dos alumnes afegeixen el sobrant per dalt, un amb un triangle isòsceles, l’altre 

amb un triangle rectangle, com es veu a les figures 4.3.9 i 4.3.10. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig.4.3.9: Diagrama de dades (alumna 3)   Fig.4.3.10: Diagrama de dades (alumne 9) 
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Tot i que la majoria d’alumnes (8 de 10) han interpretat la dades de manera que la 

distància entre l’antena i el tensor (simbolitzat amb la lletra a) és més petita que l’altura de 

l’antena (simbolitzada amb la lletra b), dos alumnes han considerat que aquesta distància 

és major que l’altura de l’antena, com es veu, per exemple, en el diagrama de l’alumne 9 

(figura 4.3.9), on ara es canvien les lletres. Cal tenir present que en les activitats 

d’aprenentatge s’havia pres com a conveni que els símbols a, b i c s’associaven seguint 

la grandària dels tres costats i ordenats de menor a major, és a dir que a la hipotenusa 

del triangle li corresponia la c.  

 

Una explicació d’haver fet la distància de la base de l’antena a l’extrem del tensor 

més gran que l’alçada de l’antena podria ser no haver entès gaire el context del 

problema. El tensor es tensa des de la base de l’antena i en canvi l’alumne 9 el tensa des 

de dalt. Com es pot tensar un cable des de dalt de l’antena? Potser l’alumne no ha vist 

mai una antena? Aquest fet fa pensar que quan es planteja un problema que pretén ser 

realista cal assegurar-se que realment ho és per a l’alumne que l’ha de resoldre. Una 

fotografia d’una antena potser hagués evitat la confusió. 

 

L’estructura del diagrama de dades queda recollida a la taula de la figura 4.3.11. 

Els les xifres corresponen a cadascun dels 10 alumnes. Si la xifra és vermella significa 

que l’alumne no ha acabat de resoldre bé el problema. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3.11: Estructura del diagrama de dades 

 

La lectura de la taula anterior resumeix la informació sobre l’estructura del 

diagrama. Llegint la taula es pot interpretar que un diagrama sembla que és suficient per 

a la majoria d’alumnes: set alumnes fan un diagrama mentre que només tres els en fan 

dos. En canvi si es considera l’eficiència del procés dos dels tres alumnes que fan dos 

diagrames resolen bé el problema, així que sembla més recomanable fer els dos 

diagrames. Es pot interpretar que un diagrama serveix per situar les dades, i l’altre per 

nombre diagrames tipus de triangle la diferència 6 

  no apareix integrada externa 

  dalt baix 

1 diagrama isòsceles 4  3 2 

rectangle 10 7 9 6 

2 diagrames isòsceles    1 

rectangle    5,8 
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establir la relació entre les dades, tal com mostra la figura 4.3.4 amb els dos diagrames 

de l’alumna 1. 

 

La taula també informa sobre la importància de tenir a mà d’una de les dades del 

problema, el 6, diferència entre la hipotenusa i un dels dos catets. Quan aquest valor no 

apareix en el diagrama de dades, ni fora del diagrama, l’alumne no acaba bé el problema 

(alumnes 4 i 10). Aquest fet confirma la idea que el diagrama de dades ajuda a resoldre el 

problema però no és únicament la figura (triangle rectangle o isòsceles) el que interessa 

que faci l’alumne sinó que hi situï totes les dades de l’enunciat, i el 6 és una dada clau. 

 

Una altra informació que també dóna la taula és que el diagrama de dades és 

força realista, en el sentit que representa mitjançant un esquema una situació real. En 

aquest context té més sentit situar el 6 per sota, com a corda que penja que per dalt. Si 

està per dalt no pot penjar com s’expressa en el mateix enunciat del problema. 

 

 

B. Significat del diagrama  

 

En la subcategoria de significat s’inclouen les etiquetes, les dades i la 

intencionalitat. Les etiquetes són els textos numèrics o algebraics escrits damunt de 

les figures que componen el diagrama, que informen sobre el significat que l’usuari dóna 

al diagrama, fins a quin punt el relaciona amb les dades numèriques inicials i serveixen 

per generar noves dades que seran rellevants per resoldre el problema.  

 

Es diferencia entre etiquetes, dades i intencionalitat perquè l’etiqueta són els 

símbols numèrics o algebraics que conté el diagrama, són alhora dades però fins a quin 

punt són realment dades per a l’usuari dependrà d’on estiguin situades en el diagrama i 

de la intencionalitat que hi posi al situar-les damunt del diagrama. Aquesta disquisició 

prové de seguir el fil de Giardino (2009)  i Cheng (2001) que distingeixen entre el 

diagrama pròpiament dit i la intencionalitat qui hi posa l’usuari. 

 

Les etiquetes que utilitzen els alumnes informen sobre el significat que per a ells 

té el diagrama i la relació que estableixen entre les dades del problema i les noves dades 

que van deduint a mesura que el van resolent. 
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Les etiquetes són els símbols numèrics o algebraics escrits al damunt del 

diagrama. Els mateixos símbols poden aparèixer, o no, en el full, a banda del diagrama, 

sense estar-hi aparentment relacionats. En aquest cas no es consideren que siguin 

etiquetes del diagrama perquè no estan damunt o dins del diagrama. 

 

Classificades en numèriques o algebraiques, les numèriques, expressen dades 

conegudes del problema, les algebraiques expressen les incògnites, les noves dades que 

demana el problema.  

 

Tot i que habitualment les incògnites s’expressen amb les lletres x, y o z, en 

aquest tema es van fer servir les lletres a, b, c per indicar respectivament el catet menor, 

el catet major i la hipotenusa. Així l’alumnat a l’hora d’escriure les etiquetes damunt del 

diagrama, tant feia servir les lletres a, b, c per indicar dades conegudes (etiquetes 

numèriques) com incògnites (etiquetes algebraiques). Només dos alumnes (7 i 10) 

utilitzen a, b, c i també x, y, z. 

 

A continuació, a la figura 4.3.12, es presenten en un quadre totes les etiquetes 

utilitzades per l’alumnat en aquest primer diagrama de dades: 

 
alumnes etiquetes 

numèriques algebraiques 

1 a=16, 6 b, c 

2 a=16m, 6m b, c, b+6 

3 a=16m, 6m b, c 

4 a=16m b, c 

5 a=16m, 6m b, c, 6+b=c, c-b=6 

6 a=16, 6 b, c, 6=c-b, c=b+6 

7 a=16m, 6m b, c 

8 a=16, 6m  

9 b=16, 6 a, c, a+6 

10 b=16 a=x, c=y, y=x+6 

 

Fig. 4.3.12: Les etiquetes utilitzades en el diagrama de dades 

 

S’observa que l’alumnat col·loca les etiquetes esperades damunt del diagrama. En 

la majoria de casos, 6 de 10, les etiquetes relatives a dades numèriques porten unitats.  
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Aquest és un tret important per predir si resoldran correctament el problema? El 

quadre de la figura 4.3.13 pretén facilitar la resposta a la pregunta anterior. 

 
 Total alumnes Resolen bé Resolen malament %  resolen bé 

Amb unitats 6 2,5 3,4,7,8 33,33% 

Sense  4 1,6,9 10 75% 

 

Fig. 4.3.13: Ús de les unitats en el diagrama de dades 

 

Sembla precipitat deduir que és millor no posar unitats. En tot cas, es podria 

conjecturar que utilitzar les unitats potser vol dir que s’està molt arrelat al problema i que 

la falta d’abstracció potser impedeix trobar les relacions adequades entre dades i 

incògnites per resoldre el problema. És a dir que, un cop entès el problema, continuar 

arrossegant les unitats no facilita la resolució.  

 

També cal dir que, en general, en els problemes de matemàtiques, a diferència 

del que sol passar amb els problemes de física, les unitats i el seguiment de l’ús que en 

fa l’alumne no és un objectiu prioritari en les activitats que es proposen als alumnes. Si 

s’hagués volgut donar importància a les unitats potser s’haurien donat dades de mesures 

en diferents unitats, per exemple m i dm, però no s’ha fet. 

Pel que fa a la distinció entre etiquetes numèriques i algebraiques,  tots els 

alumnes han utilitzat l’etiqueta a=16, amb o sense unitats i que la majoria (8 de 10) han 

utilitzat l’etiqueta 6. Aquesta etiqueta ha estat determinant per la resolució del problema? 

La taula de la figura 4.3.14 informa sobre la qüestió plantejada. Allà es veu que els 

alumnes que han resolt bé el problema han utilitzat l’etiqueta 6 i que cap dels alumnes 

que no l’ha utilitzat ha aconseguit resoldre bé el problema. També es veu que 3 alumnes 

han utilitzat l’etiqueta 6 però que no han resolt bé el problema. Es podria dir que l’etiqueta 

6, és necessària per a resoldre bé el problema però que no és suficient, i que per tant, hi 

ha més factors que entren en joc. 

 
 Resolen bé Resolen malament % resolen bé 

Amb etiqueta 6 1,2,5,6,9 3,7,8 62,5% 

Sense etiqueta 6  4,10 0% 

 

Fig. 4.3.14: Ús de l’etiqueta 6 
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Sobre les etiquetes algebraiques, b i c, les dues incògnites del problema, són les 

etiquetes esperades, sense elles no es pot resoldre el problema. Si no hi són pot ser per 

dues raons, o bé no s’han identificat les incògnites al llegir el problema, o bé s’han 

identificat però no s’han sabut traslladar i situar damunt del diagrama. En aquest darrer 

cas es pot interpretar que l’alumne ha entès que ha de buscar l’alçada de l’antena i la 

longitud del cable però no ha sabut interpretar geomètricament les dades damunt del 

diagrama. 

 

Si les dades que demana el problema s’identifiquen però no se saben situar en el 

diagrama de dades el valor del diagrama es redueix a zero, perquè justament el diagrama 

ha de servir per veure on són les dades i, el que és més important, quina relació hi ha 

entre elles. Només una alumna (8) no ha utilitzat les etiquetes algebraiques b i c, i 

després tampoc ha resolt el problema.  

 

Hi ha una etiqueta, b+6, en totes les formes que apareix (b+6, alguns casos 

escrita en forma de a+6,  6+b=c, c=b+6, a+6, y=x+6) que és utilitzada per la meitat de 

l’alumnat. Dels 5 alumnes que la utilitzen, 4 resolen bé el problema, és doncs una 

etiqueta força eficaç, està relacionada amb un alt grau d’èxits (80%). Què ha fet l’alumne 

que l’ha utilitzat però després no ha resolt bé el problema? Ha optat per la resolució 

numèrica, sense utilitzar diagrames de suport i en fer la resolució numèrica ha establert 

una igualtat entre dades i incògnites del problema que no és certa. Si aquest alumne 

hagués seguit el camí d’acompanyar-se amb diagrames hauria vist que l’equació 

establerta no era certa? No es disposa de prou informació per a respondre a aquesta 

pregunta. 

 

Per acabar, cal destacar dues etiquetes algebraiques que a més estableixen 

relacions entre elles: 6+b=c, c-b=6, tant en aquestes versions com en les equivalents: 

6=c-b, c=b+6. Són dues etiquetes que han donat el 100% d’èxit als dos alumnes que les 

han utilitzat (són els alumnes 5 i 6). La figura 4.3.2 mostra un d’aquest diagrames. En 

l’apartat següent s’estudien més a fons aquestes relacions entre dades, tant si s’han fet 

damunt del diagrama com al marge del mateix. 
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4.3.2. Relacions/transformacions entre dades i incògnites 

 
Un cop dibuixat el diagrama de dades, l’alumnat, abans de triar la figura 

fonamental que li permetrà resoldre el problema, s’atura a establir relacions entre les 

dades del problema. En el procediment utilitzat per resoldre aquests problemes, establir 

la relació correcta entre les dades i el què es demana és clau per triar la figura 

fonamental adequada. 

 
La taula de la figura 4.3.15 conté les relacions que  estableix l’alumnat entre les 

dades i les incògnites del problema, i quines transformacions efectua amb la relació inicial 

que ha establert entre les dades. També mostra on ho fa, damunt del mateix diagrama de 

les dades o a continuació del diagrama, i quin procediment tria després per resoldre el 

problema.  

 
Llegint la taula de la figura 4.3.15 es comencen a veure algunes qüestions que 

interessa analitzar i comentar. Uns alumnes realitzen les transformacions de l’expressió 

inicial  c = b + 6 fins a  c – b = 6 damunt del mateix diagrama i uns altres ho fan a banda 

del diagrama. Els que fan tota la transformació damunt dels diagrama, o si més no una 

part d’ella, són els que majoritàriament trien després resoldre el problema amb el 

procediment de càlcul geomètric i se’n surten.  

 

Aquest fet es pot interpretar com que el diagrama, si s’utilitza amb tota la seva 

potència, com a conjunt format per unes figures i unes etiquetes determinades, és una 

eina adient per resoldre el problema perquè l’alumne interpreta les figures i les 

expressions algebraiques, i associa cada valor numèric o algebraic a longituds de costats 

dels triangle i després és  capaç de continuar la resolució amb l’ajuda les figures 

fonamentals. 

 

La taula de la figura 4.3.15 també deixa veure diferències entre utilitzar els 

símbols x, y o bé els símbols a, b i c. Els alumnes que han utilitzat els símbols x, y no se 

n’han sortit prou bé (7 i 10). En un cas (7) l’alumne ha utilitzat molta expressió retòrica per 

establir la relació entre les dades i fins i tot expressions abreujades però ho ha fet a 

banda del diagrama, tria la figura convenient però no continua, com si no sabés 

interpretar les dades damunt de la segona figura fonamental. El que li ha passat és que 

no ha sabut associar dades amb longituds; per una banda sembla que reconeix la 

incògnita, la x, però després no l’associa a la lletra damunt del diagrama, la b. 
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Fig. 4.3.15: Seqüències de relacions entre dades i incògnites 

 

El segon alumne (10), ha utilitzat la x i la y, ha anat directament a la resolució 

algebraica, però ha establert relacions que no són certes. No ha volgut optar per la 

resolució geomètrica, potser perquè no s’hi sentia prou còmode, no relacionava valors 

alumne Transformacions de  

relacions entre dades i 

incògnites 

On ho fa Procediment de càlcul 

1 c=b+6 

b=c-6 

6=c-b 

Fora del diagrama de 

dades 

Geomètric amb 2a figura 

2 c=b+6 Damunt del diagrama 

de dades 

Geomètric amb 2a figura 

c-b=6 

b+6=c 

c-6=b 

Fora del diagrama de 

dades 

3 c=b+6 

c-b=6 

Fora del diagrama de 

dades 

Geomètric, dibuixa figura 2 i 3 però no 

sap relacionar dades amb les figures 

4 c=b+6 

c-b=6 

Fora del diagrama de 

dades 

Tria la resolució algebraica, però no 

calcula bé (b+6)2 

5 6+b=c 

c-b=6 

Damunt del diagrama 

de dades 

Geomètric amb 2a figura  

6 6=c-b 

c=b+6 

Damunt del diagrama 

de dades 

Geomètric amb 2a figura i també 

algebraic, calculant bé parèntesi  

7 pal: xm 

tensor: x+6 

Damunt del diagrama 

de dades 

Tria la figura 2 però no continua, com si 

no sabés interpretar les dades damunt 

de la figura 2 c és més llarg que b 

c és 6m més llarg que b 

c=b+6 

c-6=b 

c-b=6 

Fora del diagrama de 

dades 

8 No estableix cap relació  No continua la resolució del problema 

9 c=a+6 Damunt del diagrama 

de dades 

Tria la resolució algebraica 

(a+6)2 = a2 +162 Fora del diagrama de 

dades 

10 y=x+6 Damunt del diagrama 

de dades 

Tria la resolució algebraica, però  la 

segona relació no és certa i és la que 

utilitza l’alumne y=x+6 

162 + (y + 16)2 = y2 

Fora del diagrama de 

dades 
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numèrics amb longituds de costats del triangle. En els dos casos els alumnes no han 

entrat en el raonament geomètric perquè no han associat longitud dels costats del 

triangle, amb lletres i dades del problema. 
 

La informació que recull el quadre de la figura 4.3.15 també recorda el fet que les 

lletres a, b i c s’utilitzen en el context de resolució de problemes en problemes 

geomètrics, per indicar longituds de costats, mentre que A, B, C s’utilitzen per indicar 

angles o vèrtexs de figures. En canvi les lletres x, y s’utilitzen per indicar incògnites en 

situacions de resolució d’equacions o de sistemes d’equacions, per indicar les incògnites.  

 

Això vol dir que els alumnes que han barrejat en la seva escriptura del problema a, 

b i c, amb x, y  es basen en que per ells a, b i c són lletres que indiquen longituds de 

costats de figures, en aquest cas del triangle rectangle. Però d’altra banda com que 

alguns d’aquests costats són desconeguts els han tractat com a incògnita, en un 

problema d’equacions i ara escriuen x i y. El problema per ells ha estat després en no 

relacionar les dues escriptures, una com a longitud de costats del triangle i l’altre com a 

incògnita. 

 

En el cas de l’alumne 10, la situació te una certa similitud, només utilitza x i y 

perquè vol optar per la resolució algebraica i l’àlgebra s’escriu, segons l’alumne, amb x i 

y.  

La major part de l’alumnat, de fet tots menys un (el 8), detecta que hi ha una 

relació entre dos dels costats del triangle, que un costat és 6 unitats més llarg que l’altre i 

ho expressa de diferents maneres, la més usual  c = b + 6. La taula de la figura 4.3.16 

recull aquesta anàlisi.  

 
Relació Al diagrama Fora del diagrama 

c=b+6 2,6 1,3,4 

6+b=c 5  

tensor: x+6 7  

c=a+6 9  

y=x+6 10  

 

Fig. 4.3.16: La relació c = b + 6 

 

En definitiva, en gairebé tots els casos analitzats (9 de 10), l’alumnat ha detectat 

aquesta relació però sembla que el lloc on s’escriu la relació, el diagrama o a banda del 
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diagrama, i les lletres que s’utilitzen per fer-ho, a, b, c o x, y informen bastant de què 

acabarà passant en el procés de resolució. Sembla que és més eficaç escriure la relació 

d’entrada damunt del diagrama. També es veu que l’ús de les lletres x, y distorsiona la 

situació i porta a confusió. 

 

S’analitza a continuació l’evolució d’aquesta relació fins arribar a c-b=6 o a alguna 

altra expressió equivalent que sembla ser la que du a la tria del diagrama 2. En set dels 

deu treballs analitzats la relació c = b+6 evoluciona fins la relació 6 = c-b. També 

s’observa on es realitza la transformació, damunt del mateix diagrama de dades, a banda 

del diagrama, o de forma mixta, començant pel diagrama i després a banda del mateix. 

 
Relacions Damunt el diagrama Fora del diagrama Mixta 

c=b+6 

b=c-6 

6=c-b 

5,6 1,3,4,7 2 

 

Fig. 4.3.17 Evolució cap a 6 = c-b 

 

La taula de la figura 4.3.17 fa veure que no solament cal arribar a l’expressió        

6 = c-b que relaciona una dada del problema, el 6, amb les dues incògnites del mateix, c i 

b, sinó que a més aquesta relació no s’ha de desvincular del diagrama perquè sense ell 

sembla que després se’n perd el significat. Els alumnes 3 i 7 trien el diagrama adequat 

però després no saben fer-hi el traspàs de les dades per extraure les incògnites i l’alumne 

4 opta directament per fer la resolució algebraica. No se’n surt perquè no té prou destresa 

algebraica ni geomètrica quan calcula, i escriu:  (b+6)2 = b2 + 36. Un indicador força clar 

que no ha associat el desenvolupament algebraic amb la interpretació d geomètrica de 

calcular l’àrea del quadrat de costat b+6. L’experiència docent permet dir que, quan els 

alumnes associen aquest desenvolupament amb la seva interpretació geomètrica, deixen 

de cometre l’error.  

 
 
4.3.3 Tria del procediment per resoldre el problema  

 

Un cop l’alumnat ha realitzat la lectura del problema, ha detectat les dades i les 

incògnites i ha establert relacions entre les mateixes, ha de decidir com vol resoldre el 

problema, si amb un procediment geomètric, triant la figura fonamental que correspon a 

les dades i relacions que ha establert entre elles, o bé es pot decantar per una resolució 
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algebraica. Cal recordar que durant els dies que es va treballar el tema a l’aula sempre 

calia fer el procediment geomètric, s’estava treballant a la manera dels xinesos antics que 

raonaven geomètricament. El dia de la prova no es van posar restriccions i es podia triar 

qualsevol tipus de procediment.  

 

Segons es veu en el quadre de la figura 4.3.15, sis alumnes (1, 2, 3, 5, 6, 7) van 

optar per procediments geomètrics i tres (4, 9, 10) pel algebraics. L’alumne 8, només va 

fer el diagrama de dades i no va continuar el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.3.18: Explicació de l’alumna 1 

 

Quina figura van triar els sis alumnes que van optar pel procediment geomètric? 

Què els va dur a fer-ho així? Els alumnes que no van optar pel procediment geomètric, 

quins avantatges trobaven en el procediment algebraic? Què els va aturar per no fer-ho 

geomètricament? S’intenta donar resposta a aquestes preguntes, a partir de l’anàlisi de 

les activitats dels alumnes i de les seves explicacions. Alguns van escriure molt clarament 

per quin motiu optaven per una figura determinada i què els va fer decantar per ella.  

 

L’explicació de l’alumna 1, figura 4.3.18,  és aclaridora de tot el procés, tant de 

com destria les dades de l’enunciat com la tria posterior de la figura 2, “Perquè està 

relacionada en c-b”.  

 

També expressa clarament l’alumna 5, figura 4.3.19, per quin motiu  ha triat la 

figura 2 “Com que el problema relaciona c-b, intentem trobar una figura fonamental que 

també ho relacioni: 2a figura fonamental”.   
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Fig. 4.3.19: Explicació de l’alumna 5 

 

Si bé les dues explicacions anteriors parlen de b i c, l’alumne 6, figura 4.3.20, diu: 

“Hem escollit la segona figura perquè es relaciona la hipotenusa amb 1 catet”. En aquest 

cas el raonament no està lligat a les lletres sinó al que representen, c és la hipotenusa del 

triangle rectangle i b un dels catets. Les dues primeres explicacions no diuen que c és la 

hipotenusa i b un catet però quan els alumnes dibuixen els diagrames corresponents sí 

que nomenen els costats seguint la regla establerta en les activitats de classe on a i b són 

els catets i c la hipotenusa. 

 

 

 

 
Fig. 4.3.20: Explicació de l’alumne 6 

 

Pel que fa a l’alumnat que ha optat per la resolució algebraica, (4, 9 i 10), d’una 

banda observem que cap dels tres ha arribat a la relació 6 = c – b, sinó que tots tres han 

observat la relació additiva, com mostra la taula de la figura 4.3.21, i no s’han aturat a 

buscar més relacions sinó que directament han optat per treballar amb la relació general: 

a2 + b2 = c2. 
Relació alumne error? 

c=b+6 4 (b+6)2 = b2 + 62  

c=a+6 9 cap 

y=x+6 10 Canvia a x = y+6   

(y+6)2 = y2 + 36 

 

Fig. 4.3.21: Només relació additiva entre dades i incògnites 

Els alumnes 4 i 10 no desenvolupen bé el parèntesis al quadrat. Aquest error és 

força habitual en els inicis de l’aprenentatge del llenguatge simbòlic de l’àlgebra i 

justament la introducció de les figures geomètriques amb la interpretació de les mesures 
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de longituds i d’àrees com a termes algebraics de primer o de segon grau, ho pretén 

combatre.  

 

Si aquests alumnes s’haguessin familiaritzat amb aquesta interpretació haurien 

pogut interpretar (b + 6)2 com l’àrea d’un quadrat de costat b + 6 i per tant formada per 

quatre figures, dos quadrats d’àrees respectives b2 i 62 = 36 i dos rectangles d’àrees 

iguals  (6b) que juntes formen una àrea igual a 12 b.  

 

En els apartats següents, s’analitzen només les produccions de l’alumnat que ha 

optat per la resolució geomètrica, és a dir per l’ús de diagrames a l’hora de trobar les 

incògnites del problema a partir de les dades i de les relacions establertes entre les dades 

i les incògnites. Les protagonistes són doncs les produccions dels alumnes 1, 2, 3, 5, 6 i 

7. 

 

Els 6 alumnes que opten per la resolució geomètrica han arribat a la relació:          

 

c – b = 6 

 

Dels 6 alumnes, 5 trien la segona figura fonamental. El darrer alumne dibuixa la 

segona i la tercera. A continuació s’analitza com construeixen aquestes figures a partir de 

les dades de problema i de les relacions establertes fins ara.  

 

 

4.3.4 Construcció del primer diagrama de càlcul 

 

Segons Barwise i Etchamendy per a resoldre un problema habitualment es 

construeix una seqüència de diagrames amb les característiques següents: 

 

a) Conté una informació inicial. Aquesta informació visual forma part de la 

informació que es necessita per fer el raonament. En el procés evolutiu dels diagrames 

descrits a la figura 3.3 el diagrama de dades i el primer diagrama de càlcul (diagrama 

inicial de càlcul) són els que actuen com a diagrama inicial.  

 

b) Conté uns diagrames que ajuden al raonament. Són els diagrames 

intermedis que ajuden a passar del primer diagrama de càlcul al darrer, alguns usuaris el 

necessiten d’altres no. Per això en l’anàlisi dels capítols 4 i 5 es veurà com alguns 
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alumnes necessiten diversos diagrames per resoldre el problema i d’altres en tenen prou 

amb un de sol. 

 

c) Conté un diagrama clau, sense ell no s’arriba al raonament. Aquest 

diagrama és una peça clau per fer el raonament, sense ell no es podria fer, és 

imprescindible per fer el raonament. En analitzar les produccions serà un diagrama que 

l’utilitza tota la població estudiada. 

 

Seguint aquesta idea de seqüència de diagrames, en els apartats següents 

s’analitzen  els diagrames que realitzen els alumnes, en base a les previsions i 

l’enumeració de diagrames descrita en els resultats d’aprenentatge esperats de l’activitat 

1 (veure 4.2.3). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.3.22: Primer diagrama de càlcul 

 

La figura 4.3.22 mostra el primer diagrama de càlcul amb les etiquetes que 

s’espera trobar en les produccions dels alumnes. Més endavant s’analitza si són les 

mateixes que ells i elles hi posen. Aquest diagrama l’utilitzen 3 dels 6 alumnes que 

s’analitzen.  
 

Com és realment el diagrama 1, segons els  3 alumnes que l’utilitzen? En els tres 

casos observats el diagrama té el mateix aspecte que el diagrama esperat de la figura 

4.3.22, un quadrat que conté un altre quadrat a l’extrem superior dret, on els costats i els 

vèrtexs superior dret estan sobreposats.  

 

El tret diferencial entre els tres diagrames observats el donen les etiquetes, el 256 

hi és en els tres diagrames però dos contenen el 16 i el que no conté el 16, conté b2. 
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Fig. 4.3.23: Diagrama 1 en les produccions de l’alumnat 

 

 

La taula de la figura 4.3.24 resumeix la situació observada de l’ús d’etiquetes en 

aquest primer diagrama de càlcul. 

 
etiquetes alumnat 

numèriques 16 2,5 

256 2,5,6 

algebraiques b2 6 

 
Fig. 4.3.24: Etiquetes del primer diagrama de càlcul 

 

Un cop vista l’estructura i les etiquetes d’aquest primer diagrama en les 

produccions de l’alumnat es constata que el diagrama serveix per situar una de les dades 

del problema, el 16 però també que el 16 s’ha transformat en 256, ha passat de ser la 

longitud d’un catet del triangle rectangle, en el diagrama de dades, al costat d’un quadrat, 

en el diagrama de càlcul. Però el més rellevant d’aquest primer diagrama de càlcul no és 

el 16, sinó el 256 que s’obté a partir d’ell. Els tres alumnes l’han situat en el diagrama 

mentre que alternativament un alumne no ha escrit el 16, no li calia i un altre ha escrit b2, 

fent referència a una de les dues incògnites del problema (b i c). 

 

 

4.3.5 Construcció del segon diagrama de càlcul 

 
La figura 4.3.22 mostra el segon diagrama de càlcul amb les etiquetes esperades. 

Més endavant s’analitzarà si són aquestes, o no, les que hi posa l’alumnat. Aquest 

diagrama l’utilitzen 5 dels 6 alumnes que analitzem.  
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Fig. 4.3.25: Segon diagrama de càlcul, 2a i 2b, respectivament 

 

Com és realment el diagrama 2, segons els  5 alumnes que l’utilitzen? Dels cinc 

alumnes, tres inclouen el quadrat petit superior (versió 2b), el que tindrà àrea 36, i dos no. 

Aquesta distinció, localitzar el quadrat superior i la seva àrea, sembla que serà crucial per 

la resolució correcta del problema. Tot seguit es justifica aquesta afirmació, després de 

dir com és cadascun dels diagrames dels 5 alumnes i quines etiquetes hi han posat.  

 
diagrama 2 alumnat 

versió a 1,7 

versió b 2,3,5 

 
Fig. 4.3.26: Dues versions del diagrama 2 

 

Cal aclarir aquí que l’alumna 1, figura 4.3.27, no inclou el quadrat però després 

farà el diagrama 3 que sí que l’inclou i, a més, en el diagrama 2, escriu l’etiqueta 6 en el 

lloc adient, cosa que no fan l’alumne 3 i el 7. És a dir que aquests dos alumnes dibuixen 

el diagrama però després no saben interpretar les dades del problema, el 6, i relacionar-

les amb les mesures del diagrama que acaben de dibuixar. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Fig. 4.3.27: Diagrama 2 i 3 en l’alumna 1 
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4.3.6 Transformacions del primer al segon diagrama de càlcul 

 

Només 2 dels 6 alumnes estudiats (2 i 5) han usat el diagrama 1 i el 2. L’alumna 1 

ha començat directament pel diagrama 2, i l’alumne 6 ha passat de l’1 al 3. L’alumne 3, 

ha començat també pel 2 però no ha sabut interpretar les dades damunt del diagrama, no 

tenia prou interioritzat el significat del diagrama de càlcul i no li ha estat útil per resoldre el 

problema. 

 

Quina és la transformació clau entre el diagrama 1 i el 2? Des del punt de vista de 

l’estructura dels dos diagrames, malgrat que els dos contenen el quadrat de costat c, en 

un hi apareix el quadrat d’àrea a2  i en l’altre el gnòmon d’àrea a2 . 

 

En quant al significat dels diagrames, en el primer apareix comptabilitzada una 

àrea (256) obtinguda a partir de les dades del problema (l’espai entre la base de l’antena i 

el tensor tibat: 16). L’element clau és el 256. 

 

En el segon diagrama es prepara el procés de càlcul per utilitzar la segona dada 

del problema (l’excedent entre el tensor i l’antena: 6). Situar aquest 6 en el diagrama o bé 

tenir-lo present és clau per obtenir, en el diagrama 2 o en el 3, l’àrea del petit quadrat 

superior (36). L’element clau per tant és el 6. 

 

 

4.3.7 Construcció del tercer diagrama de càlcul 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.3.28: Diagrama 3 

 
Quatre dels sis alumnes que resolen el problema geomètricament utilitzen aquest 

diagrama. La figura 4.3.28 mostra la seva estructura i les etiquetes més rellevants que 
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conté. Cal afegir que una cinquena alumna, la 5, no ha fet aquest diagrama perquè el seu 

diagrama 2 era molt complert i ja contenia tota la informació del diagrama 3. 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 4.3.29: Diagrama 2 de l’alumna 5 

 

L’estructura completa del diagrama 3 ha de contenir el quadrat petit superior. Això 

és així en tres de les produccions dels alumnes. El quart alumne (7), que no inclou aquest 

quadrat, ha quedat aturat i no ha sabut continuar el problema, com es mostra a la figura 

4.3.30. 

 

 
 
 
 

Fig. 4.3.30: Diagrama 3 de l’alumne 7 

 

Pel que fa a les etiquetes, la novetat aquí és l’etiqueta 110 i si es mantenen, o no, 

les etiquetes 6 i 36. La informació queda recollida en el quadre de la figura 4.3.31. 

 
Etiquetes alumnes 

numèriques 6 1,2,6 

36 1,2,6 

110 1,2,6 

algebraiques b 1,2 

c 1 

c-b 6,7 

a2 7 

 

Fig. 4.3.31: Etiquetes del diagrama 3 
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La taula de la figura 4.3.31 també mostra que el diagrama més complet, pel que fa 

a l’ús de les etiquetes és el de l’alumna 1. Les utilitza gairebé totes però no inclou c-b ni 

a2, si més no en aquest diagrama, veure la figura 4.3.27, que són justament les dues 

etiquetes que utilitza l’alumne 7 que ha quedat aturat i no ha acabat el problema (figura 

4.3.30). Sembla que es podria afirmar que construir el tercer diagrama de càlcul fins al 

final, amb les tres etiquetes numèriques: 6, 36 i 110, en ordre d’obtenció, és clau per a 

resoldre el problema.  

 

Aquesta seqüència anterior es podria explicar així: 6 és una de les dades del 

problema, cal situar-la com a costat del quadrat petit a l’extrem del diagrama 3. A partir 

d’ella s’obté el 36, l’àrea d’aquest mateix quadrat. Cal no oblidar que l’àrea de tot el 

diagrama 3 és 256 (obtinguda en el diagrama 1, com a àrea del quadrat superior de 

costat 16, una de les dues dades del problema). 

 

A partir de l’àrea total del diagrama 3 (256) i de l’àrea del quadrat superior (36) es 

poden deduir les àrees dels dos rectangles iguals que conté el diagrama 3. És el valor 

clau per continuar la resolució del problema, el 110. 

 
 
4.3.8 Construcció dels darrers diagrames de càlcul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.3.32: Diagrames 4 i 5 de càlcul 
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Un cop obtingut el valor 110, té sentit continuar utilitzant més diagrames per a 

resoldre el problema? La majoria d’alumnes consideren que no. Només dos alumnes (1 i 

6) han construït algun diagrama més.  

 

L’alumna 1 ha fet el diagrama 4 però sense les particions interiors, només per 

recordar que el rectangle té d’àrea total 256, com es pot apreciar a la figura 4.3.33.  

L’alumne 6, ha fet el diagrama 5, com a pas previ al càlcul de b, figura 4.3.34. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.3.33: Diagrames 4 i 5 dels alumnes 1 i 6 respectivament 

 
 
4.3.9 Transformacions del primer al darrer diagrama de càlcul 

 
En els resultats d’aprenentatge esperats de l’activitat 1 (veure 4.2.3) s’han descrit 

fins a 5 diagrames entre el primer i el darrer diagrama de càlcul (figures 4.2.4,5,6,7 i 8). 

La figura 4.1.14 els recull tots cinc, es reprodueix de nou a continuació per facilitar la 

lectura del text.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.1.14 (bis): Els 5 diagrames previstos 
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  En l’anàlisi de les activitats, a cada treball analitzat s’han identificat aquestes 

figures, si bé alguns alumnes no les han fet totes perquè n’han tingut prou amb només 

algunes d’elles per resoldre el problema. 

 

En aquest apartat es descriuen les transformacions que han realitzat els alumnes 

que han arribat fins al final del problema. En el següent s’explica i analitza com han 

raonat en l’evolució de la resolució del problema i quins són els punts clau d’aquesta 

resolució a través dels diagrames.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.3.34: Diagrames de càlcul de l’alumna 1 

 

L’alumna 1 (figura 4.3.34) comença pel diagrama 2 dels resultats esperats 

d’aprenentatge i només situa una de les dades inicials del problema, el 6. A banda, sense 

l’ajuda de cap diagrama ha calculat el valor 256, resultat de l’operació 162. Aquest resultat 

s’hagués visualitzat amb el diagrama 1, però es constata en el seu treball que l’alumna no 

l’ha necessitat. No ha utilitzat el quadrat d’àrea 256 sinó que directament ha passat al 

gnòmon d’àrea 256. 

 

A continuació passa al diagrama 3, En el diagrama 3 s’observa un rectangle, i la 

mateixa àrea 256, hi ha hagut una transformació de la figura però no pas de l’àrea que 

continua sent 256. Però en la seva segona figura (diagrama 3 en els resultats 

d’aprenentatge esperats) es veu que en realitat hi ha tres figures, dos rectangles iguals i 

un quadrat. El petit quadrat superior d’àrea 36, el que permet deduir que els dos 

rectangles tenen cadascun d’ells àrea 110. A partir d’aquí acaba el problema perquè els 

rectangles d’àrea 110 tenen com a base una longitud coneguda, el 6. 
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Es comprova, com s’havia previst i descrit als resultats d’aprenentatge esperats 

que el seguiment del procediment de càlcul de alumna 1 està basat en seguir l’evolució 

de determinades àrees: 256, 36 i 110. 

 

L’alumna 5 (figura 4.3.35) també ha seguit un raonament recolzat en el seguiment 

d’àrees però ha utilitzat uns altres diagrames. Ha començat pel diagrama 1, on ha situat 

el 16 (dada inicial) com a longitud del quadrat interior i també la seva àrea 256.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3.35: Diagrames de càlcul de l’alumna 5 

 

Segueix amb un segon diagrama que és com la fusió del 2 i del 3, conté tota la 

informació d’aquests dos diagrames perquè ja ha trossejat el gnòmon en les tres figures 

que el componen, el petit quadrat  d’àrea 36 i els dos rectangles d’àrea 110. 

 

Un treball equivalent, des del punt de vista de l’ús dels diagrames, és el de 

l’alumne 6, tot i que aquest alumne, a banda dels diagrames també realitza els càlculs 

algèbrics , com s’analitza més endavant.  

 

En definitiva, sembla que es pot afirmar que l’evolució dels diagrames correspon a 

l’esquema següent:  

Quadrat -> gnòmon -> rectangle 

 

Hi ha dos punts claus en la transformació, el pas del quadrat al gnòmon i del 

gnòmon al rectangle final. També s’ha vist que no tots els alumnes necessiten els 

mateixos diagrames i que alguns no dibuixen el rectangle final. El que sí que és clau és 

tant si és passa pel rectangle com si no, que en algun moment del procés s’ha de 

visualitzar que el gnòmon està format per dos rectangles iguals i un petit quadrat en el 

vèrtex.  

 

Així el procés es podria visualitzar i resumir com es mostra a la figura 4.3.36. 
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Fig. 4.3.36: Quadrat → gnòmon → rectangle 

 

En la figura 4.3.36 es veu que, a banda de les transformacions de les figures que 

conté cada diagrama, és clau en l’evolució dels diagrames la inserció de les etiquetes.  

256 és l’etiqueta clau del 1r diagrama, el 6 és la clau del 2n diagrama, el 36 és la clau del 

3r diagrama. Si el 256, el 6 i el 36 hi són, s’arriba al 110 i al 110/6. Així s’ha vist en els 

treballs dels alumnes que han resolt el problema fins al final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.3.37: Diagrames de l’alumne 7 
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També s’ha observat que en l’evolució de les figures és clau el petit quadrat 

interior del gnòmon. Els alumnes que no el fan no aconsegueixen acabar el problema 

com es veu, per exemple, en els diagrames de l’alumne 7, a la figura 4.3.37 

 

En la figura 4.3.38 s’han classificat els alumnes segons les etiquetes que han 

escrit damunt dels diagrames. Els alumnes 3 i 7 no han resolt el problema. L’alumne 7 no 

ha fet el petit quadrat interior, però tampoc ha sabut situar cap dada numèrica damunt 

dels diagrames de càlcul. L’alumne 3 ha fet el diagrama però no ha posat al damunt les 

dades numèriques, no ha sabut identificar les dades numèriques amb les longituds dels 

costats de la segona figura fonamental.  

 
Seqüència d’etiquetes alumnes 

256 → 6 → 36 1, 2, 5, 6 

256 mal situat 

6 sense ubicar 

36 no hi és 

3 

No hi ha cap etiqueta 

numèrica en els diagrames 

7 

 

Fig. 4.3.38: Evolució de les etiquetes 

 

La taula és una evidència de l’afirmació que ja s’ha fet, que hi ha tres valors claus 

que han de sortir en les transformacions dels diagrames, el 256, el 6 i el 36, i que el més 

necessari és el 36, l’àrea del quadrat del vèrtex del gnòmon. Quan no hi són, els alumnes 

no acaben de resoldre el problema. 

 

 

4.3.10 Intencionalitat visible evident del primer al darrer diagrama de càlcul 

 
Les tres accions que s’identifiquen en l’evolució dels diferents diagrames són 

quadrar, transformar en gnòmon i rectangular. Cada acció es produeix en el pas d’un 

diagrama al següent, tenint en compte que la primera acció serà passar les dades del 

problema al 1r diagrama de càlcul. Alguns alumnes necessiten recórrer a tots els 

diagrames per realitzar aquestes accions, d’altres són capaços de saltar-se diagrames 

intermedis. En aquest sentit es pot interpretar que realitzen més d’una acció al passar 

d’un diagrama al següent. 
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En l’apartat anterior, per seguir les transformacions del primer al darrer diagrama 

de càlcul, s’han seguit els treballs de dos alumnes, l’1 i el 5. Si se segueixen tots i es 

classifiquen els alumnes segons els diagrames que han fet s’obté la taula 4.3.39. Allà es 

veu que el nombre de diagrames utilitzats varia entre dos i tres i fer que un sol diagrama 

significa no acabar de resoldre el problema (alumne 3). 

 
alumne seqüència  

1 2a → 3 → 4 

2 1 → 2b → 3 

3 2b 

5 1 → 2b 

6 1 → 3 → 5 

7 2a → 3 

 

Fig. 4.3.39: Seqüències de diagrames 

 

Si s’identifiquen els diagrames que hi apareixen es veu que, de quatre alumnes 

que han acabat el problema, tres ho han fet començant pel diagrama 1. Per tant, encara 

que a primera vista sembli un diagrama simple i innecessari, traslladar una de les dades 

del problema, el 16, a aquest diagrama és el que fa obtenir el valor 256 (àrea del quadrat 

que després es transforma en gnòmon i després en rectangle).  

 

En canvi dels 3 alumnes que han començat pel diagrama 2, només un, l’alumna 1 

ha resolt el problema. Aquesta alumna (figura 4.3.34), ha calculat el 256 al marge del 

diagrama però sí que el te present en els càlculs al marge del diagrama i en el diagrama 

4. 

 

Cal recordar que s’han diferenciat dos tipus de diagrames 2, 2a i 2b, (figura 

4.3.25) i que la versió 2b, conté en definitiva el diagrama 3. Aquesta puntualització podria 

dur a afirmar que el diagrama 3 és clau en la resolució del problema, si conté l’etiqueta 

bàsica, el 36, sense perdre de vista que l’àrea del diagrama 3 continua essent 256.  

 

Pel que fa a l’ús de les etiquetes, el resum es mostra a la taula de la figura 4.3.40. 
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Etiqueta Diagrama (columnes) 

Alumnes que utilitzen les diferents etiquetes a cada diagrama (línies) 

 1 2 3 4 5 

16 2,5     

256 2,5,6 3  1  

6  1,2,3,5 1,2,6  6 

36  2,5 1,2,6   

110  5 1,2,6  6 

a2  1 7   

b2 6 1    

b  5 1,2,6   

c  1 1,6   

c-b  2,3,5 6,7   

 

Fig. 4.3.40: Etiquetes dels diagrames 

 

De la taula es poden inferir resultats interessants, alguns dels quals ja s’han 

comentat al seguir les transformacions dels diagrames en l’apartat anterior: 

 

a) Les etiquetes clau que utilitzen els alumnes per resoldre el problema són 

numèriques. Aquest fet te sentit perquè les dades del problema són numèriques i 

alhora perquè els diagrames de càlcul s’han introduït com a eina per guiar 

l’alumnat sobre quins càlculs cal fer per arribar a la solució. Sembla doncs que la 

successió de diagrames i les etiquetes corresponents han fet el servei previst.  

b) Les etiquetes numèriques van evolucionant en el procés, 16 i 256 són les dues 

primeres, hi són al diagrama 1, però pràcticament desapareixen després. 16 és 

una de les dades inicials, els alumnes que situen aquesta etiqueta també posen 

en el mateix diagrama el 256 (162). El pas de l’etiqueta 16 a la 256, correspon a 

l’acció de quadrar (trobar l’àrea d’un quadrat, a partir de la mesura del seu costat), 

aquest és el sentit del diagrama 1. Per tant el diagrama 1 fa el seu servei, fer 

adonar l’alumne que ha de calcular 162. 

c) A continuació apareixen les etiquetes 6 i 36, en el segon o en el tercer diagrama.  

El valor 6 també és una dada inicial, de les dues dades numèriques que conté el 

problema. Aquí els alumnes han fet una acció més, del quadrat han passat al 

gnòmon i un cop al gnòmon han tornat a quadrar una altra regió de la mateixa 

figura, el petit quadrat del vèrtex del gnòmon. Al seguir l’evolució dels diagrames 

dels alumnes ja s’ha apuntat que és imprescindible, per arribar a la solució final, 
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que passin per calcular l’àrea d’aquest quadrat (62 = 36), en resum el diagrama 3, 

el gnòmon descompost en tres àrees serveix per arribar a calcular el 36, l’àrea del 

quadrat del vèrtex del gnòmon. 

d) Després els alumnes arriben, per addició  i comparació d’àrees, a l’etiqueta 110, 

també al diagrama 3 o al 2b. A partir d’aquí, del 110, els alumnes que hi arriben 

acaben bé el problema. D’aquí es dedueix que la interpretació del gnòmon com 

una àrea coneguda però a la vegada com una àrea composta de tres petites 

àrees és el que fa potent aquesta figura per a la resolució del problema. 

e) Les etiquetes algebraiques a2 i b2 estan sobreenteses en el procés però són pocs 

els alumnes que les situen damunt dels diagrames, només 1, 6 i 7. Aquest fet fa 

pensar que no són necessàries pel procés. 

f) Els diagrames 2 i 3 són els que acumulen més etiquetes, són el punt fort del 

procés de càlcul, especialment el 3, si es té en compte que l’alumna 5, que no fa 

el diagrama 3, fa la versió 2b del diagrama 2 que conté el diagrama 3. El diagrama 

3 és el diagrama sobre el que es quadra el 6 i fa aparèixer el 36, valor clau per a 

resoldre el problema. 

g) b és l’etiqueta que fa d’incògnita, és un dels dos valors buscats, l’altre és c = b +6.  

Sembla que els alumnes tenen més necessitat de situar aquesta etiqueta que c. 

Segurament saben que si troben b, tindran c perquè d’una manera o altre tots han 

escrit en algun lloc del seu treball c = b + 6. En resum, b és una etiqueta més 

necessària que c perquè és la incògnita del problema i apareix bàsicament en el 

diagrama 3, o en el 2b. 

 

4.3.11 Interpretació algebraica del darrer diagrama 

 
A partir del diagrama 2b o del 3, els alumnes que acaben el problema realitzen els 

darrers càlculs al marge del diagrama. Han obtingut l’àrea 110 del rectangle i ara només 

queda trobar el costat del rectangle, mitjançant una divisió.  

 

Els càlculs, en les produccions dels alumnes tenen els aspectes que mostren les 

figures següents:  

 

 

 
 

Fig.4.3.41: Càlculs de l’alumna 1 
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La seqüència de càlculs de la primera línia és correcta, tot i que no ho és la forma 

d’expressar-ho. De tota manera, les explicacions de la mateixa alumna 1, són clares i 

mostren que ha entès el procediment que està seguint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.3.42: Explicacions de l’alumna 1 

 

L’alumna 5 realitza els càlculs a partir del diagrama 2b de forma totalment correcta 

pel que fa al procés i a la forma d’expressar-ho algebraicament, com es pot llegir a la 

figura 4.3.41 i a les explicacions de la figura 4.3.42. 

 
Fig. 4.3.43: Càlculs de l’alumna 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3.44: Explicacions de l’alumna 5 
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També és interessant considerar els càlculs de l’alumne 6 perquè arriba a la 

solució tant amb el raonament geomètric a partir dels diagrames 1, 3 i 5, com amb la 

relació algebraica a2 + b2 = c2 com es pot veure a la figura 4.3.45. 
 

L’alumne 6 resol el problema amb l’ajuda dels diagrames de càlcul, tot i que no 

dibuixa les tres parts del gnònom, hi situa les tres àrees, per tant les te presents. Una 

d’aquestes àrees és la que separa a banda, el diagrama 5, d’àrea 110. Observi’s que enel 

procés final l’alumne sap que ha de trobar l’alçada del rectangle i realment la troba, 18,3, 

però s’observa una certa confusió amb les lletres que utilitza; en aquest cas no ha trobat 

a, que ja era una dada coneguda, 16, sinó b.  

 

Com es pot interpretar aquesta confusió entre lletres al final del procés però que 

no ha influit en l’obtenció del resultat buscat? Una possible interpretació és que la 

resolució de l’alumne es basa en el raonament geomètric, que és realment el que es volia 

pontenciar amb aquestes activitats.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig: 4.3.45: Resolució de l’alumne 6 
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En l’extrem inferior esquerra de la resolució de l’alumne 6 hi ha la resolució 

algebraica: a2 + b2 = c2 

162 + b2 = b2 + 12b + 36 

no queda clar, damunt del paper, com s’ho ha fet l’alumne per passar de c2 a                  

b2 + 12b + 36. Força més amunt tenia escrita la igualtat  c = b + 6, però no ha escrit la 

intermèdia  (b + 6)2 , no li ha calgut però la té present perquè ha escrit el resultat correcte. 

Aquest exemple pot ser una mostra de la potència dels diagrames per ajudar en els 

càlculs algebraics ja que l’alumne realitza els dos correctament i per tant es pot pensar 

que els dos processos, l’algebraic i el geomètric, es reforcen mútuament.  

 

En resum, per a la resolució del problema de l’antena, l’alumnat passa per les 

diferents fases que s’havien previst, que queden recollides i actualitzades amb l’esquema 

que recull la figura 4.3.46. En la figura 4.3.47 es personalitza l’esquema amb la resolució 

de l’alumna 1. 

 

 
Fig. 4.3.46: Esquema general del problema de l’antena 
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Fig. 4.3.47: Quadre general del problema de l’antena referit a l’alumna 1 

 

Hi ha una primera lectura i interpretació de l’enunciat del problema que cristal·litza 

en el diagrama de dades. Diagrama de dades que inicialment s’havia previst en forma de 

triangle rectangle però que alguns alumnes han fet en una segona versió més realista 

d’acord amb l’enunciat del problema en forma de triangle isòsceles. 

 

A partir del diagrama de dades i d’identificar la relació c – b = 16, els alumnes han 

triat la segona figura fonamental i l’han anat transformant  i calculant una sèrie d’àrees 

que els duen a la solució del problema.  

 

De la longitud 16, a l’àrea 162 = 256, aquesta àrea la traspassen al gnòmon, 

després identifiquen les tres figures del gnòmon (dos rectangles de la mateixa àrea i el 

quadrat del vèrtex).  

 

Calculen l’àrea del quadrat del vèrtex del gnòmon a partir de la segona dada, el 6 i 

62 = 36. Després descomponen el 256 en 36 + 2·…. i arriben al 110. Àrea de cadascun 

dels dos rectangles que formen el gnòmon. 
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Els alumnes, a través dels diagrames i les seves transformacions han substituït 

els càlculs, que no haguessin sabut fer amb les fórmules per falta de pràctica en l’ús 

d’expressions algebraiques, per càlculs d’àrees, seguint les transformacions dels 

diagrames. 

 

Els càlculs que han realitzat els alumnes seguint els diagrames són els que 

provenen de substituir les dades del problema, el 16 i el 6 (a i c – b) respectivament en la 

fórmula que relaciona els tres costats del triangle rectangle. 

 

a2 + b2 = c2      a = 16   i    c – b = 6, o el que és el mateix   c = b + 6 i substituint: 

 

162 + b2 = (b + 6)2 

 

Aquest és un dels càlculs que es preveia que no sabrien fer la majoria d’alumnes 

motiu pel qual s’havia optat per introduir els diagrames de càlcul. 

 

162 + b2 = b2 + 12b + 36 

 

Un cop eliminats els b2 de les dues bandes de l’equació, el que queda és l’àrea 

del gnòmon 162 = 256. Així, quan els alumnes identifiquen les tres figures del gnòmon, els 

dos rectangles i el quadrat, 36 s’identifica amb l’àrea del quadrat del vèrtex del gnòmon i 

12b s’identifica com l’àrea dels dos rectangles. 

 

En aquesta situació,   l’expressió  256 = 12b + 36,   220 = 12b   s’identifica amb 

l’àrea dels dos rectangles, per tant,  110 = 6b correspon a l’àrea d’un rectangle de base 6 

i altura b, d’on es pot deduir l’altura b = 110/6 
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4.4. Anàlisi de les produccions de l’alumnat en l’activitat 2 

 
4.4.1 Construcció del diagrama de dades 

 
En aquest apartat s’analitzen 9 produccions d’alumnes en la resolució del 

problema de la pantalla del televisor.	  S’ha mantingut la mateixa numeració que tenien els 

alumnes en l’anàlisi de l’activitat 1, tot i que ara, un alumne (el 7) no l’ha realitzat. 

 

La majoria dels treballs analitzats contenen un primer diagrama (un rectangle amb 

una de les diagonals) en el que s’hi han escrit al damunt o al costat les dades del 

problema, és a dir que hi ha hagut una interpretació de les dades damunt d’un primer 

dibuix que s’anomena diagrama de dades. 

 

El diagrama de dades esperat era un rectangle amb una de les seves diagonals, 

tal com es veu a la figura 4.4.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4.1: Diagrama de dades 

 

Segons l’enunciat del problema, l’amplada del televisor sobrepassa en 14 

polzades la seva alçada. En principi, aquesta dada del problema (14) que permet establir 

una relació entre els costats del rectangle (a i b en la figura 4.4.1) , no s’esperava que es 

reflectís damunt del diagrama de dades, tot i que després s’ha observat que alguns 

alumnes insereixen etiquetes relacionals damunt del diagrama. 

 

En tots els treballs analitzats apareix aquest primer diagrama de dades. A 

continuació es descriu quina estructura tenen els diagrames dibuixats pels alumnes i quin 

significat li donen.  
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A. Estructura del diagrama  

 

Tots els alumnes analitzats utilitzen el diagrama previst, en el que l’amplada de la 

pantalla sobrepassa l’alçada.  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Fig. 4.4.2: Diagrama de dades (alumna 1)  Fig. 4.4.3: Diagrama de dades (alumna 9)  

 

El diagrama de dades, té com a primer objectiu situar les dades del problema i les 

relacions entre elles però també servirà per triar amb quina figura fonamental cal encarar 

la resolució del problema, si s’opta per la resolució geomètrica. En aquest sentit, situar  

en el diagrama, o al marge del diagrama però en algun lloc de la producció el valor 14, 

que més endavant servirà per establir la relació b – a = 14, sembla que és un indicador 

que cal considerar. La majoria d’alumnes, 7 de 9, escriuen el 14 en el diagrama de dades 

i ho incorporen amb alguna fórmula algebraica (veure figura 4.4.2). En la figura 4.4.3 es 

mostra un diagrama de dades sense el valor 14.  Només una alumna, dels que sí que 

insereixen el valor 14, escriu literalment la relació: “sobrepasa en 14 polzades l’alzada”, 

(sic) com es pot llegir a la figura 4.4.4. 

 

	  

	  

	  
 

 

 
Fig. 4.4.4: Diagrama de dades (alumna 5)   

 

Només un alumne (el 3) ho integra sense cap tipus de fórmula algebraica, només 

deixant la dada al costat de l’amplada de la pantalla, com es pot apreciar a la figura 4.4.5. 
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Fig. 4.4.5: Diagrama de dades (alumne 3) 
 

Dels 7 alumnes que integren el 14, 5 ho fan establint una relació additiva entre el 

14 i un dels costats del rectangle, escrivint b = a +14 o bé b per una banda i “a prop” 

a+14, com es pot apreciar a la figura 4.4.2 i a la 4.4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4.4.6: Diagrama de dades (alumne 2) 

 

 
el valor 14 

no apareix apareix 

9, 10 amb fórmula 1, 2, 4, 6, 8 

 aïllat 3 

 literal 5 

 

Fig. 4.4.7: Estructura del diagrama de dades 

 

En resum, sobre l’estructura d’aquest primer diagrama de dades i de la inserció o 

no del valor 14, la situació és la que es veu a la taula de la figura 4.4.7. En la majoria de 
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casos els alumnes hi situen el 14 i en molts casos relacionat amb altres dades el que fa 

pensar que realment el valor 14 és un element important i necessari en el diagrama de 

dades, en definitiva el que relaciona les dues dades que es demanen en el problema i 

que la majoria d’alumnes detecten aquesta dada com a important i la situen en el 

diagrama. 

 

Per què els alumnes 9 i 10 no situen aquest valor damunt del diagrama? L’alumne 

9 no situa el 14 damunt del dibuix però sí immediatament a sota com es pot apreciar a la 

figura 4.4.3 per tant es pot afirmar que té present la relació entre a i b encara que no 

l’escrigui damunt de la figura del seu diagrama de dades. L’ha identificat i ha vist la seva 

importància. 

 

En canvi l’alumne 10 no ha situat el 14 en l’entorn del diagrama de dades, 

possiblement perquè aquest alumne s’ha llençat a la resolució algebraica i no ha optat 

per la resolució amb els diagrames de càlcul. No s’ha sentit còmode amb aquests 

diagrames perquè potser no els ha acabat d’entendre ni els hi veu utilitat. 

 

 

B. Significat del diagrama  

 

Les etiquetes que utilitzen els alumnes informen sobre el significat que, per a ells, 

té el diagrama i la relació que estableixen entre les dades del problema i les noves dades 

que van deduint a mesura que el van resolent. 

 

Com s’ha comentat a l’activitat 1 d’aquest capítol, en aquest tema es van fer servir 

les lletres a, b, c per indicar respectivament el catet menor, el catet major i la hipotenusa. 

Així, l’alumnat a l’hora d’escriure les etiquetes damunt del diagrama tant utilitzava les 

lletres a, b, c per indicar dades conegudes (etiquetes numèriques) com incògnites 

(etiquetes algebraiques). Només dos alumnes (6 i 8) utilitzen a, b, c i inclouen pel mig 

també la x. Un alumne introdueix també la lletra H per indicar el que correspon a l’altura 

del triangle i també la indica amb la lletra a. La majoria dels alumnes utilitzaven lletres 

minúscules per indicar les longituds -com s’havia fet a les activitats d’aula- tot i que 

alguna alumna (5) va utilitzar majúscules. 
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A continuació, a la figura 4.4.8, es presenten totes les etiquetes utilitzades per 

l’alumnat en aquest primer diagrama de dades. 

 

En el quadre de la figura 4.4.8 s’observa que l’alumnat col·loca clarament 

l’etiqueta numèrica 26 però hi ha una diversitat més gran respecte a la manera d’indicar 

les etiquetes algebraiques. Tothom senyalitza correctament quines són les dades 

demanades (a, b o bé x) però mentre que 5 alumnes indiquen també algun tipus de 

relació entre les dades sol·licitades (1,2,4,6 i 8) els altres 4 (3,5,9 i 10) no ho fan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 4.4.8: Les etiquetes utilitzades en el diagrama de dades 

 

Dos alumnes (6 i 8) utilitzen la x. L’alumne 6 combina les etiquetes amb x i les 

relaciona amb a i b. L’alumne 8 només utilitza x. Aquest alumne és un dels que després 

optarà per la resolució exclusivament algebraica, el que fa pensar que l’ús de la lletra x 

està íntimament relacionada amb la resolució algebraica dels problemes.  

 

Aquesta afirmació ja s’ha fet anteriorment, a, b, c…, és la notació utilitzada per 

nomenar costats de figures geomètriques, en particular costats de triangles rectangles, en 

canvi x, y…, és, en l’imaginari dels alumnes, la notació per designar incògnites perquè 

així es treballa habitualment a l’aula. Possiblement no hi ha prou intercanvi i connexió 

entre resolució de problemes geomètrics amb ús de les lletres a, b, c…, i resolució de 

problemes amb dades numèriques, amb context real, que es resolen mitjançant 

equacions. Quan les incògnites són mesures de les longituds de costats d’un triangle 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Damunt del diagrama escriu: “Sobrepassa en 14 polzades l’alçada”. Veure fig. 4.4.4. 

alumnes etiquetes  

numèriques algebraiques  

1 c=26 a, b, b=a+14, b-14=a  

2 26’’, c a, b, a+14, b-14  

3 26, c a, b  

4 26, c a, H, H+14, b=a+14  

5 C=26,  A, B introdueix comentari1 

6 26 a=x, b=x+14, b-x=14  

8 26 “pulgades” x, x+14  

9 26 a, b  

10 c=26 a, b  
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alguns alumnes no saben si cal identificar-ho amb unes lletres o les altres i de vegades 

aquest fet els produeix incomoditat i desemboca en errors. 

 

Contràriament al que succeïa amb l’activitat 1 d’aquest capítol (problema de 

l’antena), en aquest problema l’ús d’unitats és poc freqüent en els diagrames. Només dos 

alumnes (2 i 8) les utilitzen. Potser el fet que en aquest cas les unitats no siguin les 

habituals, polzades en lloc de cm, ha fet que l’alumnat se’n despreocupés, ja que no feia 

el problema més real i no ajudava a situar-se ni ha fer-se una idea de com calia plantejar-

lo. 

 

Pel que fa a les etiquetes algebraiques, fins a quin punt establir relacions entre 

elles ajuda a triar la figura adient per a resoldre el problema, en el cas de la resolució per 

la via geomètrica? El quadre de la figura 4.4.9 recull informació rellevant per contestar 

aquesta pregunta. 

 
  tipus de resolució 

alumnes el valor 14 geomètrica algebraica 

1  b=a+14, b-14=a fig. 1  

2  a+14, b-14 fig. 1  

3 no hi és al diagrama fig. 1  

4 H+14, b=a+14   

5 “sobre passa en 14 polzades 

l’alçada” 

amb el 

diagrama de 

dades 

 

6 b=x+14, b-x=14 fig. 1  

8 x+14   

9 no hi és al diagrama fig. 2 i 1  

10 no hi és al diagrama   

 total relatiu 6/9 3/9 

 

Fig. 4.4.9: L’etiqueta 14 en el plantejament del problema 

 

En la descripció del diagrama s’ha introduït el valor numèric 14, cal analitzar 

també en quin entorn apareix, com és l’etiqueta sencera que el conté. Segons l’alumnat 

escriu el 14 en el diagrama de dades, opta per un tipus de resolució (geomètrica o 

algebraica). A més, si ho fa geomètricament,  cal veure si escull la figura adient -en 

aquest problema és la primera figura fonamental-. A la taula de la figura 4.4.9 s’indica 

com fig. 1. 
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En la taula de la figura 4.4.9 es poden llegir relacions additives i subtractives en 

relació al valor 14. La relació més freqüent és l’additiva, que és la que es dedueix més 

directament de l’enunciat del problema “l’amplada de la pantalla sobrepassa en 14 

polzades la seva alçada”. La utilitzen 6 dels 9 alumnes (1, 2, 4, 5, 6 i 8), la subtractiva 

només 3 (1,2 i 6) que l’estableixen en una segona fase, després de l’additiva. 

 

Sembla una mica precipitat voler treure conclusions sobre la fortalesa o la feblesa 

de les etiquetes relacionades amb el valor 14 amb les dades analitzades fins ara. Si bé 

en la descripció de l’activitat i en els resultats d’aprenentatge esperats s’afirma que a 

partir de l’enunciat del problema l’alumnat establirà una seqüència de relacions, primer 

additives (b=a+14), després subtractives (b-14=a) fins arribar a la relació subtractiva b-

a=14 que és la que condueix a la primera figura fonamental per resoldre el problema, 

amb les dades recollides encara no queda prou clar si els alumnes que han arribat al final 

del problema han seguit aquests passos o no. 

 

Cal doncs analitzar quines són les relacions i les transformacions que posa en 

funcionament l’alumnat, no solament damunt del primer diagrama de dades sinó també 

fora d’ell, abans de decidir-se per la resolució, geomètrica o algebraica. En el cas de la 

resolució geomètrica també cal veure per quina figura fonamental ha optat. En l’apartat 

següent s’estudien més a fons aquestes relacions entre dades, tant si s’han fet damunt 

del diagrama com al marge.  

 

 

4.4.2. Relacions/transformacions entre dades i incògnites 

 
Un cop l’alumnat ha dibuixat el diagrama de dades s’atura a establir relacions 

entre les dades del problema i a la vista d’aquestes relacions tria la figura fonamental que 

li permet resoldre el problema. 
 

Abans d’analitzar els resultats del quadre de la figura 4.4.10, potser és convenient 

comentar què ha fet l’alumna 5 que ha resolt el problema fent un raonament sobre el 

mateix diagrama de dades. L’alumna fa tot un raonament que no es correspon amb el 

problema que se li ha plantejat, lliga algunes qüestions però ha perdut de vista algunes 

qüestions claus del problema. És un exemple paradigmàtic d’alumna que arrossega 

algunes mancances que potser el professorat no té prou presents o bé no sap com fer-ho 
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per atendre’ls d’una forma més personalitzada per tal d’escurçar distàncies entre el que 

saben i el que haurien de saber pel curs en què es troben escolaritzats. 

 

	  
Fig. 4.4.10: Seqüències de relacions entre dades i incògnites 

 

L’alumna parteix d’un diagrama de dades correcte (figura 4.4.11) Una primera 

qüestió que es constata és que descriu en forma retòrica la relació entre les dades 

desconegudes i escriu assenyalant la base del rectangle “sobre passa en 14 polzades 

l’alçada”.  

 

A partir d’aquí realitza una sèrie d’operacions i dóna les seves explicacions. 

alumne Transformacions de  

relaciones entre dades i 

incògnites 

On ho fa Procediment de càlcul 

1 b=a+14 Damunt del diagrama 

de dades 

Geomètric amb 1a figura 

b=a+14 

a=b-14 

14=b-a 

Fora del diagrama de 

dades 

2 a+14 Damunt del diagrama 

de dades 

Geomètric amb 1a figura 

b-a=14 Fora del diagrama de 

dades 

3 b=a+14 

b-a=14 

Fora del diagrama de 

dades 

Geomètric amb 1a figura 

4 b=a+14 

 

Damunt del diagrama 

de dades 

Geomètric amb 1a figura 

5 26-14=12 

 

Fora del diagrama de 

dades 

Geomètric damunt del diagrama de 

dades 

6 b=x+14 

b-x=14 

Damunt del diagrama 

de dades 

Geomètric amb 1a figura 

8 x+14 Damunt del diagrama 

de dades 

Tria la resolució algebraica 

9 a2+b2=c2 

a=b+14 

Fora del diagrama de 

dades 

Tria la resolució algebraica i després la 

geomètrica 

10 b2 +a2 = c2 

b2 = c2 – a2 

a2 = c2 – b2 

Fora del diagrama de 

dades 

Tria la resolució algebraica 
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Fig. 4.4.11: Resolució de l’alumna 5 

 

Si es relacionen les operacions que fa l’alumna: 26 – 14 = 12 i després 12/2 = 6 

amb les explicacions que dóna “c = 26 i l’amplada de la pantalla sobrepassa en 14 la 

seva alçada. Primerament a 26 li traiem 14, i tenim 12, però per trobar A l’hem de dividir 

per 2” es fa difícil relacionar les operacions amb l’explicació”.  
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Quan ha escrit que l’amplada sobrepassa l’alçada en 14, quin sentit té que utilitzi 

el 26, que no és ni amplada ni alçada, per restar-li el 14? Potser bloquejada amb les dues 

dades 26 i 14, considera que ha de fer alguna de les 4 operacions possibles (+, -, x, : ) 

amb les dues quantitats i opta per la resta perquè és la que relaciona amb l’expressió 

sobrepassar?  

 

Seguint aquest raonament es pot pensar que divideix per 2 perquè el rectangle té 

dos costats i reparteix el 12 entre 2. A partir d’aquí un cop troba la A, retorna a la relació 

real del problema  b = a +14 i obté la B. Es pot observar també que la distinció entre 

majúscules i minúscules tampoc està clara. Quan utilitza les unes i les altres?   

 

Acaba el problema dient que per saber si està bé utilitza la fórmula a2 + b2 = c2 

quan en realitat ho està comprovant en la fórmula a + b = c.  

 

A la banda dreta de la seva resolució hi ha dibuixat la primera figura fonamental i 

ha argumentat d’una manera genèrica que serviria també per triar la segona o la tercera 

figura. És una explicació que no discrimina, sembla una explicació per al professor, per 

poder dir que ha fet una explicació. Però no utilitza per a res a aquesta figura, que queda 

com a purament “decorativa” en el problema. 

 

En aquesta resolució concorren diversos fets que mereixen ser considerats. En 

tota la resolució el raonament és lineal, tant des del punt de vista operatiu però també des 

del punt de vista de la interpretació geomètrica de la situació. D’una banda, l’alumna 

utilitza només les 4 operacions bàsiques (+, -, x, : ) i en cap moment realitza potències o 

arrels quadrades. En la mateixa fórmula a2 + b2 = c2 , obvia els quadrats i treballa amb 

ella com sí fos a + b = c. 

 

Pel que fa a la interpretació geomètrica de la situació, associa les longituds del 

problema amplada, alçada i diagonal del rectangle de forma correcta damunt del 

diagrama de dades, però després no té en compte que la relació entre els tres costats no 

és lineal sinó quadràtica.  

 

De la mateixa manera que sembla no haver incorporat al seu bagatge més enllà 

de les 4 operacions bàsiques (+, -, x, : ), el fet de barrejar lletres majúscules i minúscules  

en les figures podria indicar que no te un coneixement prou clar de les nocions 

geomètriques de costat (longitud), vèrtex (punt) i superfície (àrea). 
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A banda d’aquest cas especial, a continuació s’analitza la informació que recull la 

taula de la figura 4.4.10. L’interès de la taula resideix en el fet que recull les relacions  

establertes per l’alumnat amb les dades inicials, damunt del diagrama de dades o bé fora 

i de com aquestes relacions el porten a triar un determinat procediment de càlcul, amb 

figures o amb àlgebra.  

 

El quadre sembla apuntar que arribar a l’expressió b − a =14, dins o fora del 

diagrama, és clau per  a la resolució del problema, perquè aquesta expressió és la que 

porta a triar el diagrama de càlcul adient, la primera figura fonamental. La majoria 

d’alumnes han sabut triar la figura fonamental adient, les dificultats han sorgit quan ha 

calgut gestionar aquesta figura i d’ella extreure les solucions del problema, com es veurà 

més endavant. 

 

 Els dos alumnes (1 i 3) que han arribat a l’expressió b − a =14 han resolt el 

problema correctament per la via geomètrica. Aquesta relació, doncs, es veu com la 

relació clau per a resoldre el problema  L’alumne 9 ha resolt el problema correctament 

quan ha passat a la via geomètrica, ja que per la via algebraica desenvolupava el 

parèntesi al quadrat oblidant termes, tal com mostra la figura 4.4.12. La resolució 

geomètrica de l’alumna 9, va ser provocada per la persona que conduïa en veure que no 

se’n sortia pel procediment algebraic (figura 4.4.14). 

 

La resolució algebraica de l’alumna 9 (figura 4.4.12) té un sentit per l’alumna, 

operar amb lletres i nombres que li permeten arribar a una solució. Opta per aquesta via, 

substituir en la fórmula bàsica a2 + b2 = c2  els valors coneguts de les dades del problema i 

també la relació detectada entre dades  a = b + 14.  

 

No és la relació que s’esperava que escrivissin els alumnes (b = a + 14) perquè 

l’alumna no ha seguit el conveni utilitzat a les activitats de classe, en què el catet més curt 

era a i el més llarg b. Malgrat aquesta discrepància,  la interpretació damunt del diagrama 

de dades de la informació que conté l’enunciat és correcta perquè dibuixa l’alçada menor 

que l’amplada, com es pot comprovar en la figura 4.4.3 que conté el seu diagrama de 

dades i la relació entre els catets. 
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Fig. 4.4.12: Desenvolupament algebraic de l’alumna 9 

 

La resolució algebraica de l’alumna 9 (figura 4.4.12) conté l’error típic de càlcul 

que es volia evitar introduint els diagrames i el raonament geomètric  (b + 14)2 = b2 + 142 . 

Aquest error té una doble lectura: d’una banda no té present el desenvolupament correcte 

del parèntesi al quadrat i, de l’altra, l’error li ha permès resoldre el problema. L’error era 

l’esperable, desenvolupar de forma incorrecta un parèntesi al quadrat, és un dels punts 

febles del càlcul amb parèntesis, en els alumnes que s’inicien en l’àlgebra simbòlica.  

 

Però aquest error de l’alumna li ha permès trobar una solució amb les regles de 

l’àlgebra al seu abast, bàsicament les tècniques de la resolució d’equacions de 1r grau: 

compensar termes a banda i banda de la igualtat mitjançant sumes i restes, i aïllar 

incògnites. L’error de l’alumna al desenvolupar el parèntesi ha fet que l’equació de 2n 

grau no tingués terme de primer grau i que l’alumna pogués operar amb les regles de les 

equacions de 1r grau fins al final i llavors extreure l’arrel quadrada per compensar el 

quadrat. 

 

Aquesta alumna, a la seva manera, ha resolt el problema perquè ha donat uns 

resultats per als valors d’a i de b. Sovint els alumnes, empesos per l’imperatiu del 

professor o professora de resoldre, s’esforcen per trobar solucions fent càlculs, 

operacions, de manera rutinària o mecànica, sense buscar significat a les operacions que 

estan fent. Si l’alumna hagués operat amb el parèntesi buscant significat a les 

operacions, i més en concret amb el suport del raonament visual, s’hagués adonat que 

alguna qüestió no quadrava en les seves operacions, malgrat que hagués obtingut un 

resultat. 
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4.4.3 Tria del procediment per a resoldre el problema  

 

Un cop l’alumnat ha llegit el problema, ha detectat les dades i les incògnites, i ha 

establert relacions entre les mateixes, ha de decidir com vol resoldre el problema, si amb 

un procediment geomètric, triant la figura fonamental que correspon a les dades i 

relacions que ha establert entre elles o bé amb un procediment algebraic. Cal recordar 

que durant els dies que es va treballar el tema a l’aula sempre calia fer el procediment 

geomètric, s’estava treballant a la manera dels xinesos antics que raonaven 

geomètricament. El dia de la prova no es van posar restriccions i es podia triar qualsevol 

tipus de procediment.  

 

Segons es pot llegir en el quadre de la figura 4.4.10, sis alumnes (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

opten per procediments geomètrics, 2 (8, 10) pels algebraics i un (9) pels dos 

procediments. En definitiva, una majoria opta pel procediment geomètric. 

 

Quina figura trien els sis alumnes que opten pel procediment geomètric? Què els 

duu a fer-ho així? Els alumnes que no opten pel procediment geomètric, quins avantatges 

trobaven en el procediment algebraic? Què els atura per no fer-ho geomètricament? En 

els paràgrafs següents s’intenta donar resposta a aquestes preguntes, a partir de l’anàlisi 

de les activitats dels alumnes i de les seves explicacions. Alguns escriuen molt clarament 

per què opten per una figura determinada i què els fa decantar-se per ella.  

 

L’explicació de l’alumna 1, figura 4.4.13,  és aclaridora de tot el procés, tant de 

com destria de l’enunciat les dades com, la tria posterior de la figura 1, “és a dir que hem 

escollit la figura 1 perquè està relacionada en b-a”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4.13: Explicació de l’alumna 1 

 



	  192 

En el cas d’una alumna que resol el problema algebraicament, la seva justificació 

és força breu, confia en el procediment algebraic i no necessita per a res el geomètric, 

malgrat que després cometi errors de càlcul en la resolució.  

 
Fig. 4.4.14: Explicació de l’alumna 8 

 

La figura 4.4.14 recull les seves explicacions. Tant en aquest problema com en 

l’anterior no utilitza en cap moment las figures fonamentals ni el raonament geomètric. 

 

En el cas de l’alumna 9, el segon procediment va ser provocat per la persona que 

conduïa la classe, al veure que no se’n sortia amb el procediment algebraic. Així mateix 

ho relata l’alumna, com es llegeix a la figura 4.4.15. 

Figura 4.4.15: Explicació de l’alumna 9 

 

Un cop llegit el problema i analitzades les dades mitjançant el diagrama de dades, 

l’alumnat va triar el seu procediment de resolució. L’alumnat que opta per la resolució 

geomètrica tria la figura adient, la primera figura fonamental. Aquest figura conté moltes 

relacions entre a, b i c i també entre les diferents àrees que conté, però la seva 

manipulació i transformació no és evident. 
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Fig. 4.4.16: Primera figura fonamental 

 

Aquesta dificultat es constata quan s’analitzen les produccions de l’alumnat i es 

busquen les transformacions de les figures i les operacions algebraiques que porten 

aparellades. En aquesta situació, l’alumnat que utilitza el recurs geomètric, més que partir 

d’una figura i transformar-la successivament en d’altres, ha de realitzar un procés una 

mica diferent. 

 

L’alumnat parteix de la primera figura fonamental, figura 4.4.16, la descompon en 

diferents figures sobre les que pot aplicar les dades del problema i finalment les torna a 

recompondre fins a obtenir de nou la primera figura. Ara sí que pot escriure-hi les noves 

mesures que ha deduït en el procés i que són les dades que necessitava per a resoldre el 

problema. Només quan es capaç de realitzar el procés sencer, és capaç de resoldre el 

problema correctament. 

 
 

4.4.4 Construcció dels diagrames de càlcul 

 
Els resultats d’aprenentatge relatius a la construcció de la primera figura 

fonamental, la descomposició en figures més simples i la reconstrucció de nou de la 

primera figura està inclosa en l’apartat de la descripció de les activitats d’aquest capítol 

(apartat 4.4.2).  

 

L’apartat 4.4.2 conté dos itineraris diagramàtics diferents per resoldre el problema 

que també s’han trobat en les resolucions de l’alumnat. La figura 4.4.17 mostra el primer 

itinerari 1.  

 

La figura 4.4.18 mostra l’itinerari 2. S’ha optat per numerar-los seguint l’ordre 

cronològic amb el que es van treballar a l’aula. 
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Figura 4.4.17: Itinerari 1 

 

A  partir d’ara i fins al final de la secció 4.4, l’estudi es centra en l’anàlisi de les 

produccions dels set alumnes que opten pel procediment geomètric. Dels set alumnes 

que opten pel procediment geomètric, sis utilitzen l’itinerari 2 i només 1 l’itinerari 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.18: Itinerari 2 

 

Els sis alumnes que utilitzen l’itinerari 2 en treuen profits ben diversos. Dos 

alumnes (1 i 9) semblen seguir prou bé l’itinerari i aconsegueixen una solució al problema 

força coherent, un tercer alumne (2) segueix el procés però en algun moment fa un pas 

que no quadra. Dos alumnes (4 i 6) possiblement han memoritzat la seqüència de 

diagrames sense adquirir prou destresa per reproduir-los i s’han quedat a mig camí. Una 

darrera alumna (5) sembla haver memoritzat la seqüència dels passos que calia fer amb 

àrees de la figura però l’ha traslladat a operacions amb mesures que es corresponien 

amb longituds de les figures. 
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Figura 4.4.19: Diferents itineraris per resoldre el problema amb la primera figura 

 

L’alumna (3) que segueix l’itinerari 1, raona a partir de la primera figura 

fonamental, sense fer cap més diagrama però sembla haver interioritzat molt bé els 

càlculs que comporta seguir l’itinerari 1 i aconsegueix resoldre correctament el problema 

fins al final. 

 

La taula de la figura 4.4.19 recull de forma resumida aquesta primera panoràmica 

dels 9 treballs analitzats. Més endavant s’analitza, per a cada producció, les figures i les 

etiquetes utilitzades en els diagrames. 
 

 

A. Itinerari 1 

 

Només una alumna (3) utilitza aquesta seqüència de diagrames. La figura 4.4.20 mostra 

l’únic diagrama que ha utilitzat per resoldre el problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.4.20: Diagrama de l’alumna 3 

 

En el diagrama es llegeixen totes les etiquetes algebraiques bàsiques (a, b, c) 

però també hi ha l’etiqueta clau (b-a) que és la que ha dut a la primera figura fonamental. 

A més hi ha la concreció en el problema de l’etiqueta clau, el 14, i amb la seva evolució 

itinerari procés com? solució alumne 

1 complert coherent correcta 3 

2 complert coherent error de càlcul 1, 9 

complert incoherent solució falsa 2 

incomplert  no s’arriba a solució 4,6 

complert àrees → longituds solució falsa 5 
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142 i el resultat d’aquest càlcul: 196, tot dins del quadrat interior que és el que te per àrea 

el 196.  

Aquest fet fa pensar que la relació (b-a =14) que li ha fet triar el diagrama (primera 

figura fonamental) és important que es mantingui en forma d’etiqueta damunt del 

diagrama, és a dir que no es perdi la seva interpretació geomètrica. 

 

A partir d’aquí com segueix l’alumna el problema? Perquè s’ha afirmat que està 

seguint l’itinerari 1 i no el 2?. Cal seguir els seus càlculs, a banda del diagrama però al 

costat mateix, per a poder contestar aquestes preguntes. Aquesta informació queda 

recollida a la figura 4.4.21. 

 

 
 

 

 

 

Fig. 4.4.21: Càlculs i resultat final de l’alumna 3 

 

Per què fa exactament aquest càlculs fins arribar a 34, valor real d’a+b? L’únic 

diagrama de càlcul que utilitza l’alumna 3 és el de la figura 4.4.20. Possiblement te 

interioritzat l’itinerari 1 que, escrit amb els càlculs corresponents, es correspon 

exactament amb els que ha realitzat l’alumna, tal com es veu a la figura 4.4.22. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4.22: Itinerari 1 amb etiquetes 

 

 

L’explicació que realitza l’alumna aclareix una mica més què està fent i perquè ho 

fa, tal com mostra la figura 4.4.23. 
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Fig. 4.4.23: Explicació de l’alumna 3 

 

B. Itinerari 2 

 

La figura 4.4.24 conté aquest itinerari amb les etiquetes corresponents. Set 

alumnes utilitzen aquest itinerari, dos amb força destresa de forma autònoma, un te un 

error en el procés de composar i descompondre les figures, dos més recorden 

lleugerament el procés però no aconsegueixen acabar-lo, una alumna confon les àrees 

amb les longituds i planteja tot el procés erròniament i la darrera alumna reconeix haver 

estat ajudada però a la vegada opina que el procés geomètric li és més fàcil que 

l’algebraic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.4.24: Itinerari 2 amb etiquetes 
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A continuació es presenten i es comenten aquests treballs, després d’haver-los 

analitzat i classificat en les quatre categories descrites, justificant a través dels indicadors 

per què s’ha realitzat aquesta classificació.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.4.25: Diagrames de l’alumna 1 

 

A la figura 4.4.25 es poden veure els diagrames de l’alumna 1. Per una banda, a 

l’esquerra, dibuixa la primera figura fonamental general, sense concretar el valors del 

problema. A continuació dibuixa les dues figures contingudes a la primera, de les que 

coneix les dades dels costats (14 i 26 respectivament) que li permeten calcular les àrees. 

Només a una de les dues figures contextualitzades en el problema hi escriu etiquetes 

algebraiques (b-a) la resta de les etiquetes són numèriques (196, 676, 26). 

 

A continuació, a banda del diagrama, calcula el valor dels 4 triangles rectangles 

que li falten al quadrat d’àrea 676, per esdevenir el quadrat més exterior de la primera 

figura fonamental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4.26: Explicació de l’alumna 1 
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Tot i que el fil conductor pel qual a partir d’aquests diagrames s’acaben fent els 

càlculs indicats no queda prou explícit a la figura 4.4.25, sí que s’aclareix amb l’explicació 

retòrica de l’alumna, com es pot llegir a la figura 4.4.26.  

 

L’explicació fa pensar que l’alumna veu dins de la primera figura fonamental tots 

els quadrats i triangles que conté, així com les relacions entre les seves àrees que utilitza 

per a justificar la seqüència dels càlculs que realitza.  

 

Cal remarcar que la seqüència d’operacions conté un error de càlcul que es 

repeteix tant a la figura 4.4.25, en els càlculs, com en la figura 4.4.26 on s’explica el 

perquè dels càlculs realitzats. Per dues vegades es diu que  676 + 480 = 1176, quan en 

realitat el resultat correcte d’aquesta suma és 1156. No hi ha explicació per aquest error, 

ni es te constància de si va ser una suma feta de cap o amb la calculadora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4.27: Diagrama i càlculs de l’alumna 2 

 

En la figura 4.4.27 es poden veure els diagrames i els primers càlculs de l’alumna 

2. A l’esquerra la primera figura fonamental i al costat els dos quadrats dels que es poden 

calcular les àrees. Com?. En l’extrem dret, els mateixos quadrats amb les mesures del 

costats que són les dades inicials del problema. 

 

Un cop calculades aquestes àrees i les seves diferència, es calcula el que mesura 

un triangle sol (com diu l’alumna). A continuació el valor obtingut (120) se suma a 676. 

Des del punt de vista geomètric al quadrat intermedi se li està sumant un sol triangle. No 
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és suficient per aconseguir l’àrea del quadrat gran, contràriament al que diu haver 

aconseguit l’alumna. A partir d’aquí el procés que segueix és correcte però està utilitzant 

aquest valor incorrecte i obté una solució que no correspon a les dades del problema.  

 

No hi ha un diagrama que permeti fer la interpretació geomètrica del 480 i el 120, 

ni del càlcul de 676 + 120. L’error s’ha produït a l’abandonar el diagrama a l’hora de 

decidir els nous càlculs que calia fer. Un cop més tot apunta a dir que el diagrama és una 

gran ajuda per tal de decidir l’itinerari de càlcul. 

 

En la categoria següent hi concorren dos alumnes, 4 i 6. En la figura 4.4.28 es pot 

veure  el treball de l’alumne 4 (esquerra) i de l’alumne 6 (dreta).  

 

 

Fig. 4.4.28: Diagrama i càlculs dels alumnes 4 i 6 

 

L’alumne 4 no ha fet diagrama, només tenia el diagrama inicial de les dades. 

L’alumne 6 ha dibuixat la primera figura fonamental genèrica i, a la dreta i a sota, ha 

iniciat el procés de reconeixement de les dades del problema i de la situació damunt dels 

diagrames de càlcul, però ha quedat a mig camí.  

 

Una primera interpretació podria ser que l’alumne sap que hi ha una certa relació 

entre les figures que conté la primera figura fonamental i els càlculs que ha fet, però 

finalment no és capaç de relacionar-ho tot i es queda a mitges. Ha calculat el 480, però 

no és capaç d’interpretar-lo en base a la primera figura fonamental. 
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D’aquests dos treballs es pot inferir que l’absència de diagrames ha dut a no 

acabar el procés de càlcul correctament. De nou el diagrama actua com a fil conductor 

dels càlculs, si falta diagrama falten els càlculs corresponents. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.4.29: Diagrama i càlculs de l’alumna 5 

 

El darrer treball analitzat d’aquest grup correspon a l’alumna 5 i queda recollit  a la 

figura 4.4.29. L’alumna ha triat la figura adequada però no ha sabut situar les dades que 

tenia damunt del diagrama de càlcul. És a dir hi ha una manca d’interpretació de les 

dades damunt del diagrama. El diagrama, que havia de servir com a fil conductor per a 

decidir la seqüència dels càlculs que calia fer no li ha servit per a res. És cert que en 

l’algoritme de càlcul calia restar i dividir per 2 però no amb les longituds (26 i 14) com ha 

fet ella sinó amb les àrees. L’únic pas coherent en la seqüència de càlculs és la  resolució 

final, un costat (A o a) és 6 i l’altre (B o b) és 20, i la seva diferència és 14 com diu 

l’enunciat del problema. 

 

Del treball d’aquesta alumna s’infereix que no n’hi ha prou amb triar el diagrama 

adient sinó que perquè sigui útil per a la resolució del problema, és a dir perquè faci de fil 

conductor per decidir els càlculs que cal realitzar, és necessari situar les dades del 

problema damunt del diagrama per compaginar el raonament geomètric amb les càlculs.  

 

En la recerca s’han introduït els diagrames com a fil conductor per facilitar a 

l’alumnat la presa de decisió sobre els càlculs que cal fer amb les dades del problema per 

arribar a la solució, sense passar per la substitució en la fórmula general a2 + b2 = c2 . 

L’aposta d’utilitzar el raonament visual que permeten els diagrames i així donar sentit a 

les operacions algebraiques, més enllà de seguir unes regles generals de càlcul sense 

interpretació geomètrica, té algunes limitacions pel que fa als coneixements previs que ha 

de tenir l’alumnat per seguir aquest procediment. 
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Aquestes limitacions, tot i que potser eren previsibles, s’han fet especialment 

visibles amb l’anàlisi de les activitats dels alumnes, en particular en la resolució de 

l’alumna 5. 

 

Una primera limitació o qüestió, que cal tenir present quan s’opta per introduir i 

potenciar el raonament visual basat en conceptes geomètrics, és que l’alumnat realment 

tingui assolits o interioritzats determinats conceptes geomètrics que es posaran en joc. En 

aquest cas es tracta del concepte de longitud i d’àrea aplicat a figures geomètriques. En 

alguns dels treballs analitzats, s’ha identificat aquesta manca de distinció entre longituds i 

àrees a l’hora de transferir les dades damunt dels diagrames i viceversa a l’hora de 

retornar les dades que mostra el diagrama al pla dels càlculs i les operacions. L’alumna 5 

n’és un exemple. 

En aquest sentit es pot afirmat que els conceptes d’àrea i de longitud són dos 

conceptes previs que ha de tenir l’alumne per treballar amb diagrames de càlcul. Si 

aquests conceptes no estan clars no té massa sentit dur a l’alumnat a resoldre el 

problema geomètricament.  

 

Un altra qüestió que cal considerar és l’ús que fan els alumnes de les lletres per a 

simbolitzar elements de les figures geomètriques. La barreja de lletres minúscules i 

majúscules es dóna quan hi ha manca d’interpretació de les dades damunt del diagrama. 

L’alumna 5 barreja les lletres majúscules i minúscules per indicar els costats. No queda 

clar quan usa un tipus de lletra o l’altre, ni amb quin criteri ho fa. Per una banda hi ha el 

diagrama amb lletres, per una altra, al marge del diagrama hi ha uns càlculs amb uns 

valors que no s’han interpretat geomètricament damunt del diagrama.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4.30: Explicació del procés de càlcul de l’alumna 5 
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L’explicació de l’alumna per justificar els passos realitzats no ajuda gaire a 

esbrinar el perquè del que està fent, es limita a relatar la seqüència de les operacions que 

fa sense relacionar-les amb la figura. En tot cas, el que sí torna a mostrar és la confusió 

entre àrees i longituds, ara trasllada a confusió entre càlculs lineals (a+b) i quadràtics 

(a2+b2) tal com es pot llegir a la figura 4.4.30. 

 
 
4.4.5 Transformacions dels diagrames 

 

En l’apartat anterior s’ha exposat com l´ús de diagrames ha estat majoritari a 

l’hora de resoldre l’activitat 2 (el problema de la pantalla) per part dels alumnes, l’han 

utilitzat en 7 de les 9 produccions analitzades. També s’ha constatat que en un gran 

nombre de treballs la transformació dels diagrames s’ha vist com una 

descomposició/recomposició de figures contingudes a la primera figura fonamental. 

S’identifiquen d’una a quatre figures diferents acompanyant la resolució dels càlculs 

d’aquesta activitat. La situació queda recollida a la taula de la figura 4.4.31. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4.31: Nombre de diagrames de càlcul 

 

Quan l’alumnat ha fet un sol diagrama ha estat la primera figura fonamental. Quan 

n’ha fet més d’un, les altres figures i les seves etiquetes han estat parts del diagrama 

principal (la primera figura fonamental).  

 

Quines han estat les altres figures utilitzades? Aquelles per a les quals es tenien 

dades en el problema. Es tractava de traspassar damunt dels diagrames de càlcul els dos 

valors del problema, el 26 (c) i el 14 (b-a), per arribar a 34 (a+b). 

 

Quants alumnes han estat capaços de localitzar el 26 i el 14 damunt dels seus 

diagrames? Quants han calculat 262 i l’han interpretat com alguna àrea que formava part 

itinerari procés com? solució alumne nombre de diagrames 

1 complet coherent correcta 3 1 

2 complet coherent error de càlcul  1  3  

complet coherent error de càlcul  9 4 

complet incoherent solució falsa 2 3 

incomplet  no s’arriba a solució 4,6 no hi ha diagrames 

complet àrees → longituds solució falsa 5 1 
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de la primera figura fonamental? Es poden plantejar preguntes semblants per a tots els 

valors del procés d’arribar a la conclusió parcial, però gairebé final de que a + b = 34. 

 

A la taula de la figura 4.4.32 es poden llegir els valors numèrics que apareixen en 

els càlculs fins arribar al 34. Atès que aquests valors interaccionen amb els que 

s’escriuen al marge del diagrama s’ha optat per realitzar la taula amb les dues columnes 

(damunt del diagrama i a banda del diagrama) per tal de seguir millor el procés i poder 

tenir una visió global de la intencionalitat dels diferents diagrames utilitzats. 

 
itinerari 1 itinerari  2 

valors damunt 

diagrama 

a banda del 

diagrama 

valors damunt 

diagrama 

a banda del 

diagrama 

26 1,2,6,9 5 26   

14  1,5 14   

262=676 1,22,6,9 4 262=676  3 

142=196 1,2,6,9 4 142=196 3  

676-196=480 1,6 2,4,9 2·262=1352  3 

480/4 = 120 2,9 2 1352-196=1156  3 

676+480=1156 9 13,24 √1156=34  3 

√1156=34  1,95    

 

Fig. 4.4.32: Valors numèrics en forma d’etiquetes o a banda del diagrama 

 
 

4.4.6. Intencionalitat visible evident del primer al darrer diagrama de càlcul 

 

 En aquest apartat s’analitza l’evolució dels valors numèrics que recull el quadre de 

la figura 4.4.32 relacionant-los amb els diagrames que han utilitzat els alumnes com a fil 

conductor dels seus càlculs. Alguns alumnes el 4 i  el 5 han realitzat alguns càlculs però 

tots sense utilitzar diagrames. L’alumne 4 no ha acabat el problema (veure diagrama 

4.4.28), sense diagrames no ha sabut interpretar el darrer valor obtingut 480 i √480. El 

treball de l’alumna 5, que raonava sobre el diagrama de dades, ja s’ha comentat en 

l’apartat anterior.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Algunes consideracions relatives a les resolucions concretes dels alumnes 1, 2 i 9, relacionades amb la taula 
de la figura 4.4.32: 
2	  L’alumna 2 escriu 26·26, en lloc de 262. 
3	  L’alumna 1 suma malament: 676+480=1176. 
4	  L’alumna 2, suma: 676+120, en lloc de 676+480. 
5	  L’alumna 9, un cop te a+b=34, s’equivoca al cercar a i b en les operacions. 
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Segons els quadre de la figura 4.4.32, sembla que situar el 26 i el 14 no ha estat 

una dificultat perquè l’escriuen 5 dels 7 treballs analitzats (1,2,5,6 i 9). Els alumnes 3, 4 se 

salten aquesta etiqueta, tot i que l’havien escrit en el diagrama de dades i van 

directament a 262 i 142. 

 

Els valors 262 i 142 també s’han seguit força bé en els diagrames, només l’alumna 

5 els ha obviat i ha treballat tota l’estona amb valors lineals que es corresponen amb 

longituds i no ha passat als quadràtics, els que es corresponen amb àrees. 

 

El valor 480 tampoc ha estat una dificultat majoritària, damunt del diagrama o fora, 

l’utilitzen 5 alumnes dels 6 que l’havien d’utilitzar (els 6 que opten per l’itinerari 1). Aquest 

valor sembla que és clau per aconseguir arribar fins al 34. Dos alumnes (1 i 6) l’han situat 

damunt del diagrama, tres no (2,4,9). Què pot indicar aquest fet?. Una possible resposta 

seria que situar els valors obtinguts en els càlculs intermedis, ajuda a saber quin ha de 

ser el càlcul següent. És a dir, els diagrames fan de fil conductor dels càlculs pertinents.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4.4.33: Resolució de l’alumna 1 
 
 

En la figura 4.4.33 es veu el treball de l’alumna 1 que ha resolt el problema bé fins 

al final i ha interpretat geomètricament el valor 480, que corrobora l’afirmació del paper 



	  206 

del diagrama com a fil conductor dels càlculs. Aquest treball conté un petit error:          

676 + 480 = 1156, en lloc del 1176 que ha escrit l’alumna.  

 
D’altra banda el valor 480 és el darrer valor en la cadena de càlculs que es 

corresponen amb el procés d’anar esmicolant la primera figura fonamental. Un cop 

obtingut el 480, o en el cas dels alumnes 2 i 9 el 120, el pas següent ja és reconstruir la 

primera figura fonamental amb els trossos obtinguts fins ara i aquí és on la majoria 

d’alumnes s’han perdut 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4.34: Resolució de l’alumna 2 

 

 

L’alumna 2 (4.3.34) per exemple ha reconstruït el quadrat gran, de costat a + b, 

utilitzant només l’àrea d’un triangle (120) quan havia d’afegir-ne 4 (480). Observi’s que en 

el seu treball no apareix clarament reconstruït el quadrat de costat a + b a partir del 

quadrat de costat c (d’àrea 676) més els 4 triangles (d’àrea 480). Un cop més s’evidencia 

la necessitat de dibuixar tots els diagrames per interpretar correctament els càlculs que 

necessita la resolució del problema. 

 

En definitiva, la seqüència de diagrames de càlcul te dues parts, descomposició 

de la primera figura fonamental en parts amb les que es pot calcular directament l’àrea 

amb les dades del problema i una segona part on només s’hi pot arribar si està clara la 

relació entre els trossos i el total que es veu a les figures 4.4.17 i 4.4.1 
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4.4.7. Darrers càlculs algebraics fins a la solució final 

 
En analitzar les transformacions dels diagrames s’ha constatat que un dels 

valors intermedis en el procés de càlcul 1156 (àrea del quadrat de costat a+b) o 

bé el √1156 = 34 (longitud del costat a+b) era el darrer valor que es relacionava 

amb els diagrames de càlcul.  

 

Com continua el procés de càlcul de la solució l’alumnat que ha arribat fins 

aquí? Aquest alumnat calcula els valors d’a i b totalment al marge dels diagrames, 

establint equacions algebraiques i resolen per reducció o per substitució com es 

pot apreciar a la figura 4.4.35. En cap cas s’han retornat els valors damunt el 

primer diagrama de càlcul, a la primera figura fonamental. 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 4.4.35: Resolució final de les alumnes 1 i 3, respectivament 

 

L’alumna 1 ha optat per una resolució tipus reducció, restar les dues relacions, 

b+a i b-a per obtenir 2a. En canvi l’alumna 3 ha optat per la substitució, acaba d’obtenir 

que a+b=34 i substitueix b per a+14. En el camp del càlcul algebraic, l’alumnat d’aquest 

grup se sentia més còmode amb el procés de substitució perquè encara per programació 

del curs no s’havia treballat la resolució de sistemes per reducció.  

 
4.5. Comparació i síntesi entre les produccions de l’alumnat en l’activitat 1 i 
l’activitat 2 
 

En aquest apartat s’analitzen conjuntament els diagrames produïts pels alumnes 

en l’activitat 1 (problema de l’antena resolt amb la segona figura fonamental) i en l’activitat 

2 (problema de la pantalla resolt amb la primera figura fonamental) perquè en l’anàlisi de 

cadascuna de les activitats s’han observat certes similituds però també diferències que 

poden ser rellevants a l’hora de recollir resultats finals. 
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En la primera part s’analitzen les diferències entre els diagrames de l’activitat 1 i 

de l’activitat 2. En la segona es comparen els procediments i els resultats aconseguits 

pels alumnes en cadascuna de les dues activitats. 

 
 
4.5.1. Comparació entre els diagrames de l’activitat 1 i els de l’activitat 2 

 

Per què en l’activitat 2 hi ha menys transformacions de diagrames que en l’activitat 

1? Potser cal buscar l’explicació en la naturalesa mateixa dels diagrames relacionats amb 

l’estructura de la primera figura fonamental i la segona.  

 

Aquesta pregunta no estava prevista sinó que ha sorgit després d’analitzar les 

dues activitats, en veure que les produccions dels alumnes tenien algunes 

característiques diferents. 

 

Si es repassen les dues figures fonamentals utilitzades, en l’activitat 1 (problema 

de l’antena), la segon figura fonamental i en l’activitat 2 (problema de la pantalla) la 

primera figura fonamental, s’observen algunes diferències. 

 

 La primera figura fonamental, el quadrat (de costat a + b) que conté vuit triangles 

rectangles (de costats respectius, a, b i c) més un quadrat interior (de costat b-a) és la 

figura que cal descompondre i després reconstruir perquè d’ella només es coneixen els 

costats c i b-a, i a + b n’és la incògnita.  

Si se segueixen els càlculs realitzats per l’alumna 3 (figura 4.5.1) es pot veure que 

a partir de c2 = 676, duplica aquesta àrea i obté 1352 (geomètricament parlant està 

sumant les dues àrees dels dos quadrats de costat c). Després, al 1352 li resta el valor 

196 i obté 1156 que, passat a la interpretació geomètrica, representa l’àrea del quadrat 

de costat a + b. Després mitjançant una arrel quadrada obté el valor d’a + b. L’alumna 

dibuixa només la figura final, el quadrat reconstruït i té en ment què conté aquest quadrat 

o dit d’una altra manera l’esquema inclòs en la figura 4.4.36, en definitiva seguir l’evolució 

de les diferents àrees i recompondre la figura completa de costat a + b.  
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Fig. 4.5.1: Primera figura fonamental (itinerari 1) amb relacions entre àrees i treball de l’alumna 3 

 

Una estratègia equivalent de recomposició de figures s’identifica també en el 

treball de l’alumna 1 que segueix l’itinerari dos amb la primera figura fonamental (figura 

4.5.2).  

 

En aquest segon treball, l’alumna identifica els 4 triangles que li falten al quadrat 

de costat c per transformar-se en el quadrat de costat a + b, localitzant les figures que 

conté el quadrat de costat c (4 triangles de costats respectius a,b,c i un quadrat de costat 

b-a). Calcula les àrees dels 4 triangles, les suma a l’àrea del quadrat c i obté l’àrea del 

quadrat a + b, és a dir (a+b)2.  

 

Un cop l’alumne extrau l’arrel quadrada al valor 1176 continua el procés en termes 

purament  algebraics on no li cal la interpretació geomètrica del que està fent.  El 

procediment de càlcul conté un error en l’addició 676 + 480 = 1176, que hauria de ser 

1156. Dues consideracions sobre aquest error de càlcul. La primera és que no es té prou 

informació per saber si l’error prové d’un càlcul efectuat amb la calculadora i teclejant una 

tecla no era l’adient per exemple 696 + 480, o bé si l’alumna va fer el càlcul mentalment i 

es va equivocar.  
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La segona qüestió és que malgrat que el resultat de l’extracció de l’arrel quadrada 

no donava exacte, l’alumna no detecta cap anomalia i continua el procés. Sobre aquest 

comportament cal dir que en les activitats d’aprenentatge, basades en els problemes del 

capítol 9 dels Nou capítols (Chemla & Shuchun, 2005), els resultats finals de cada 

problema eren nombres sencers o fraccionaris, tot i que en els casos on s’efectuaven 

arrels quadrades, aquest resultat intermedi era un nombre exacte.   

 
Fig.4.5.2: Primera figura fonamental (itinerari 2) amb relacions entre àrees i treball de l’alumna 1 

 

En aquest sentit potser l’alumna havia de dubtar davant d’una arrel quadrada que 

no donava exacte però com que en diverses ocasions s’ha comentat a l’aula que els 

problemes no tenen perquè donar exactes, que la realitat no està composta només de 

mesures senceres, és coherent que l’alumna no s’estranyés pel resultat obtingut.  

 

Les transformacions que conté la segona figura fonamental són certament 

diferents de les de la primera. En la segona figura es passa d’un quadrat a un gnòmon i 

després a un rectangle, damunt del qual es pot llegir la solució. En aquest cas, a 

diferència de l’anterior, la transformació és una descomposició sense retorn a la figura 

inicial, com es pot veure en el treball de l’alumna 1, a la figura 4.5.3. 

 

En els problemes que es resolen amb la primera figura fonamental, quan es 

coneix la hipotenusa del triangle rectangle i la diferència entre els catets, les figures que 

apareixen en el diagrama, es poden interpretar formant part d’una gran “equació”. En el 

segon cas, quan es resol el problema utilitzant la segona figura fonamental, a partir d’una 
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figura gran, es retalla la figura (el quadrat inicial), i es treballa amb una d’àrea menor (el 

gnòmon), com si d’una “fórmula gran” es simplifiqués i s’anés a parar a una relació més 

senzilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.5.3: Segona figura fonamental en el treball de l’alumna 1 

 

 

Des del punt de vista holístic, totes dues activitats segueixen un mateix esquema 

general, recollit a la figura 4.5.4.  
 

Des d’un punt de vista més particular en la primera activitat, quan s’utilitza la 

segona figura fonamental, les transformacions consisteixen en descompondre una figura 

un quadrat (de costat c i àrea c2) que conté un altre quadrat (de costat a i àrea a2 ) i 

aquest segon quadrat convertir-lo en un gnòmon (d’àrea a2 ).  
 

En el segon cas, quan s’utilitza la primera figura fonamental, després d’unes 

primeres transformacions per descomposició (a partir d’un o dos quadrats de costat c i 

àrea c2 ) al final cal fer una suma ponderada; és a dir donar pes a les diferents parts per 

retornar a una figura inicial bàsica (el quadrat de costat a + b). Aquesta figura final (el 

quadrat de costat a + b) només l’aconsegueixen els alumnes que tenen molt clares les 

relacions (gairebé com si fos una equació) entre les diferents figures.  
 

En resum, en la primera activitat la transformació és una descomposició i en la  

segona una transformació descomposició + suma ponderada (dictada per la relació entre 

les figures més elementals) 
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Fig. 4.5.4: Esquema general de resolució dels problemes i exemple de l’alumna  

 

 

4.5.2. Comparació dels resultats dels alumnes en les activitats 1 i 2 

 

Es podria comparar els treballs dels alumnes que han seguit fins al final el primer 

problema utilitzant la segona figura fonamental i els treballs dels alumnes que han seguit 

fins al final el segon problema, utilitzant la primera figura fonamental per poder afirmar 

que la diferència estructural entre la primera figura fonamental i la segona, realment ha 

influït en la resolució de l’alumnat. 
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Uns primers resultats s’obtenen al comparar els procediments utilitzats en els 

problemes (geomètrics amb les figures fonamentals o algèbrics substituint i aïllant en la 

fórmula a2 + b2 = c2 ). La taula de la figura 4.5.5 recull informació sobre el tema en 

qüestió. 

 

Fig. 4.5.5: Produccions i observacions per les resolucions de l’activitat 1 i 2 

 

Una lectura analítica de la taula anterior permet recollir alguns fets que caldrà 

analitzar: 

 

Hi ha més resolucions encertades de l’activitat 1 que de l’activitat 2. Això fa pensar 

que l’activitat 1 ha resultat més assequible als alumnes que la 2. Aquesta afirmació 

s’anirà matisant en les propers paràgrafs. 

 

Si és mira quants alumnes opten per la resolució geomètrica i quants per 

l’algebraica -tenien llibertat per triar procediment- es veu que hi ha més resolucions pel 

procediment geomètric que l’algebraic, és a dir que hi ha una tendència més favorable a 

la resolució amb diagrames que amb equacions. Això fa pensar que l’alumnat se sent 

més còmode amb els diagrames que amb les equacions. Aquesta idea era una idea 

prèvia que es tenia quan es va començar la recerca, que els alumnes tenien problemes 

amb l’àlgebra i que acceptarien un nou recurs (els diagrames) com a eina que podia 

facilitar la resolució de determinats problemes a través de la introducció del raonament 

visual. 

 

Si se segueixen les resolucions algebraiques, tant de l’activitat 1 com de l’activitat 

2, s’observa que en la majoria de casos els alumnes cometen errors al desenvolupar un 

parèntesi al quadrat, un dels problemes habituals en la resolució algebraica. Amb el 

Activitat 1 Activitat 2 
alu. proced observacions alu. proced observacions 

1 2a fig cap 1 1a fig una suma que no quadra 
2 2a fig cap 2 1a fig suma 120 en lloc de 480 
3 2a fig no interpreta la figura 3 1a fig només 1r diagrama 
4 alg (b+6)2 = b2 + 36 4 1a fig operacions sense fig 
5 2a fig cap  5 1a fig operacions amb diagrama de 

dades 
6 2a fig cap 6 1a fig calcula fins a 480 però no el 

reinterpreta geomètricament 
7 2a fig  7 ------  
8 ------ només diagrama dades 8 alg problemes operant  
9 alg cap 9 alg + 1a fig problemes operant;  

obté a + b =34 
10 alg (y + 16)2 = y2 + 256 10 alg (b – 14)2 = b2 - 196 
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procediment proposat, la resolució dels problemes a través dels diagrames (les figures 

fonamentals) no es pretenia afrontar aquest problema, sinó que el que feia és esquivar-lo. 

És a dir, amb l’ús de diagrames no es pretén que l’alumne aprengui directament a 

resoldre desenvolupaments algebraics, sinó que momentàniament deixi els càlculs 

algèbrics per submergir-se en els càlculs amb raonaments visuals geomètrics.  

 

La pràctica i l’ús del raonament geomètric són els fonaments, la base sobre la que 

es construeix després el raonament algebraic emmarcat en el càlcul simbòlic, però que li 

queda en el substrat el raonament visual pe posar-lo en pràctica sempre que calgui. 

Temporitzant ve a ser que, un cop assolit aquest primer estadi a 3r d’ESO, es reprèn el 

càlcul algèbric amb suport visual a 4t per anar-lo deixant progressivament fins a ser 

relativament autònom dels càlculs algebraics bàsics.  

 

Si es centra l’anàlisi en les produccions que utilitzen el procediment geomètric 

s’observa que els problemes que es resolen amb la segona figura fonamental han estat 

més a l’abast dels alumnes: hi ha més alumnes que els han resolt bé. Això fa pensar que 

la segona figura fonamental té unes característiques diferents que la primera i que 

aquestes diferències són les que fan que la primera resulti més difícil d’utilitzar que la 

segona. 

 

En l’apartat anterior s’han analitzat les diferències i similituds de les dues figures, 

la primera figura requereix un procés d’identificació de les parts, anàlisi i descomposició, 

per retornar a compondre la figura inicial, mentre que la segona figura només té la 

primera fase, d’identificació de les parts, anàlisi i descomposició. Aquesta diferència  

permet dir que la segona figura és més simple que la primera perquè no té tantes fases i 

per tant és natural que els alumnes hagin tingut més dificultats per resoldre els problemes 

que requereixen aquesta figura. 

 

Si es rellegeix l’anàlisi de les produccions de l’alumnat en l’activitat 1 (4.3) i en 

l’activitat 2 (4.4) s’aprecia que mentre que un cop l’alumne ha triat el diagrama convenient 

i l’utilitza com a fil conductor del procés per anar decidint les operacions que li cal fer per 

resoldre el problema sens gaires entrebancs en l’activitat 1; en l’activitat 2 comença a fer-

ho amb la primera figura fonamental però hi ha un moment en que no és capaç de 

reinterpretar un valor numèric que obté, el 480 (àrea dels 4 triangles que composant-los 

amb el quadrar de costat c, li permetrien obtenir el quadrat de costat a + b). Per què una 

part important dels alumnes no són capaços de realitzar aquest darrer pas?  



	   215 

Una explicació podria ser que el raonament visual amb figures geomètriques 

requereix un cert domini i comprensió de les figures que componen cadascun dels 

diagrames. Els alumnes, per ser hàbils en l’ús de diagrames, necessiten com a mínim  

dues destreses:  

- Una certa pràctica en veure una figura i distingir de quines altres figures està composta.  

- La interpretació o traducció de dades a mesures de les figures i viceversa, un cop s’han 

fet càlculs amb les mesures, traduir-los a noves mesures de longituds i àrees.  

 

Si se segueix el treball dels alumnes 2, 4, 5 i 6, els que s’han quedat a mig fer, tal 

com es pot llegir al quadre de la figura 4.5.5,  es veu què ha fallat en cada cas i es retorna 

a la necessitat de consolidar les dues destreses requerides: distingir figures en un tot i 

interpretació de les mesures de les figures en forma simbòlica (valors numèrics o 

incògnites). 

Fig. 4.5.6: Resolució de l’alumne 2 

 

En la figura 4.5.6 es veu la resolució de l’alumne 2. Obté el 480 però després 

suma al 676 el 120 en lloc de sumar el 480 com caldria. En el seu diagrama descompon 

la figura però no reconstrueix després amb el quadrat d’àrea 676 i els 4 triangles el 

quadrat gran de l’extrem esquerra de la figura perquè a l’alumne li ha fallat la primera 

destresa requerida, per aquesta raó suma 120 en lloc de 480. En aquest moment, quan té 

el 480, els valors numèrics ja no representen per ell una longitud o una àrea del 

diagrama. 

 

En la figura 4.5.7 es veu la resolució de l’alumne 4. Fa operacions fins arribar al 480. No 

queda clar perquè fa les operacions perquè no hi ha cap diagrama ni dibuix més enllà del 

diagrama de dades. No ha fet els diagrames perquè no ha cregut que li servissin per a 
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res perquè no hi veu la connexió entre les mesures dels diagrames i les dades i 

incògnites del problema. 

 

 
Fig. 4.5.7: Resolució de l’alumne 4 

 

El treball de l’alumna 5 està analitzat i comentat en l’apartat 4.4.2 i 4.4.4. En 

definitiva l’alumna no ha adquirit cap de les dues destreses (pràctica en distingir figures 

d’un tot i interpretació de les mesures de les figures en forma simbòlica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.5.8: Resolució de l’alumne 6 

 

 En aquest treball es veu com l’alumne identifica el quadrat de costat c, el de costat 

b-a i  sap que restant obté 4 triangles rectangles. Hi ha un fet que fa pensar que potser no 

té molt identificades les figures: localitza el quadrat mitjà i el petit de dins del quadrat de 

costat a + b però  les mesures del dibuix dels dos quadrats no es corresponen amb les 

mesures dels quadrats de dins del quadrat a + b que ell mateix ha dibuixat. El quadrat de 

costat b-a, és molt més gran dins del quadrat a + b que quan està separat restant. De la 

mateixa manera, en l’expressió “4 triangles rectangles” que l’alumne escriu al damunt del 

480, s’observa que el triangle que ha dibuixat no té tampoc les mesures dels triangles de 

la figura central de costat a + b.  
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En aquest sentit es podria interpretar com diu Fischbein (….) en la seva teoria 

sobre els conceptes figurals: és un cas en que l’alumne malgrat haver identificat el 

diagrama que necessita per a resoldre el problema (la primera figura fonamental) no té 

els conceptes clars, perquè no utilitza la figura com a síntesi d’unes determinades 

característiques encara que la figura concreta no les tingui (en aquest cas les mesures 

adients). 

 

En definitiva, l’alumne 6 no ha acabat d’adquirir les destreses d’identificar les 

figures i de connectar els valors numèrics amb mesures de les figures. 

 

Un cop vistes les dificultats dels alumnes, especialment amb l’activitat més 

complicada, es recull en forma de taula un resum del que han fet els alumnes (que han 

optat pel procediment geomètric) en el seu procés de resolució per intentar recollir fets i 

evidències sobre les característiques dels processos que han arribat fins al final del 

problema.  

 

 De tot el procés de resolució del problema contingut en l’esquema general de la 

figura 4.5.4 s’analitza només la part corresponent a les transformacions dels diagrames i 

als càlculs que generen, perquè són el nucli de la resolució del problema i és aquí on hi 

ha les diferencies, és aquí on es poden veure les dificultats  dels alumnes i perquè no han 

acabat el problema. 

 
al  
 162 

= 
256 

62 

= 
36 

256-36 
= 

220 

220/2 
= 

110 

110/6 
= 

18,3 

18,3+6 
= 

24,3 

Diagrames Observacions 

1 sí sí sí sí sí sí 2a → 3 → 4  
2 sí sí -- sí sí sí 1 → 2b → 3  
3 si --     2b 256 situat en lloc del 36 
5 sí sí sí sí sí sí 1 → 2b  
6 sí sí -- sí sí sí 1 → 3 → 5 també resolució algebraica 

correcta 
 

Fig.4.5.9: Seqüència de càlculs per a resoldre l’activitat 1 

 

Els càlculs dels alumnes vénen guiats pels diagrames i les seves transformacions. 

En la seqüència d’operacions que es veu a la figura 4.5.9 hi apareixen dos càlculs de 

quadrats, de les dues quantitats que són les dades del problema. Tots els alumnes han 

fet el primer quadrat, que és el quadrat d’un dels costats del triangle rectangle conegut, a 

= 16. Quatre alumnes dels 5 analitzats ara, han fet el segon quadrat, el de la segona 

dada del problema, c – b = 6. Fins aquí es pot pensar que el diagrama no aporta cap 
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informació nova, en tots aquests problemes cal fer els quadrats de les dues dades que 

apareixen en el problema.  

 

En el pas següent, decidir que cal restar els dos valors, també es podria pensar 

que no entren en joc els diagrames, per tant en l’activitat 1 com en la 2, l’operació 

següent és restar els dos quadrats. Però els alumnes han utilitzat el diagrama per prendre 

totes aquestes decisions, així ho expliquen, per exemple,  les alumnes 1 i 5, (figura 

4.3.40; figura 4.3.42). A més hi ha un altre factor que també fa pensar que els alumnes es 

recolzen en els diagrames per decidir les operacions: l’alumne 6, no escriu inicialment la 

resta 256-36, sinó que distribueix directament damunt del diagrama les tres àrees 110, 36 

i 110, tal com es pot veure a la figura 4.3.43, està fent un raonament visual. Sí que escriu 

que obté 220 quan explica el procediment geomètric que s’ha recollit a la figura 4.5.11. 

 

 

Fig. 4.5.11: Explicació del procediment geomètric de l’alumne 6 

 

L’alumne 6 fa també la resolució algebraica, és l’únic alumne que resol aquest 

problema pels dos procediments. Efectua la resta 256-36, en la resolució algebraica. Fent 

les dues resolucions (geomètrica i algebraica) obté el mateix resultat, d’alguna manera 

constata que ho té bé perquè li surt el mateix per les dues bandes. L’alumne se sent més 

segur havent fet els dos procediments. A més, fer-ho així ha propiciat que l’error de càlcul 

d’altres alumnes en fer el quadrat del parèntesi  (b + 6)2 no es produís. Cal recordar que 

dels altres alumnes que han optat només per la via algebraica (4, 9 i 10) (veure figura 

4.3.15) només un, el 9 ha resolt correctament el problema, calculant bé sense suport 

visual el quadrat del parèntesi, com es pot veure a la figura 4.5.12  
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Fig. 4.5.12: Resolució algebraica de l’alumna 9 

 
 

Si s’analitza el treball de l’alumne 3 que no ha resolt el problema bé fins al final es 

constata que l’error ha estat confondre la interpretació geomètrica del 256 i situar-lo en el 

lloc que hagués calgut situar el 36 que no ha arribat a calcular, tal com es pot veure a la 

figura 4.5.13. En aquesta figura també s’aprecia que situa c – b = 6 al centre d’un 

quadrat, com si fos una àrea. Possiblement aquest alumne no acaba d’interpretar que els 

termes lineals, per exemple c – b, són longituds i els termes quadràtics són àrees. 

Aquesta alumna s’ha “saltat” el diagrama 1, el que situa el 256 al lloc que li correspon, 

l’àrea del quadrat que després es transforma en gnòmon. Ha volgut córrer més del 

compte i fer un sol diagrama, però no ha situat el 256 en el lloc que li corresponia. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 4.5.13: Diagrama de càlcul de l’alumna 3 
 
 

A partir de l’anàlisi dels treballs dels alumnes, de l’evolució dels seus càlculs i de 

relacionar-los amb els diagrames que utilitzen, es pot inferir que els alumnes que 

aconsegueixen arribar fins al final de la resolució correctament són els que tenen una 

imatge del procés de resolució com d’una seqüència de diagrames. En el cas de  

l’activitat 1, aquesta transformació passa per identificar un quadrat (i calcular la seva 

àrea), transformar-lo en gnòmon (mantenint l’àrea) i identificar les formes que componen 
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el quadrat (descomposició d’àrees). Les operacions associades són elevar al quadrat i 

restar.  
 

al itinerari 2 
 262 

= 
676 

142  

= 
196 

676 - 
196 
= 

480 

676 + 
480 
= 

1156 

 
 

34 

 
 

10 

 
 

24 

 
 

Observacions 

1 sí sí sí sí sí sí sí petit error de càlcul al sumar 676 + 480, no 
reconstrueix fig final però guarda proporcions 

2 sí sí sí no si  si si suma 1 triangle en lloc de 4: 676+120 
no reconstrueix fig final ni conserva proporcions 

5 no no no no no no no raonament lineal damunt diagrama de dades 
6 sí sí sí -- -- -- -- s’atura en el 480, no reconstrueix figura ni 

guarda proporcions 
al itinerari 1 
 676 676·2 = 

1352 
 1352 -196 

= 1156 
 

34 
 

10 
 

24 
 

Observacions 
3 sí sí  sí sí sí sí única alumna que fa aquest itinerari 

 

Fig.4.5.10: Seqüència de càlculs per a resoldre l’activitat 2 

 

En canvi en el seguiment dels treballs dels alumnes en l’activitat 2 (taula de la 

figura 4.5.10) s’afegeix una nova component al procés, un cop s’han calculat unes àrees, 

262 = 676 i  142 = 196 (fins aquí igual que en l’activitat 1) i s’ha realitzat una resta 674 – 

196 = 480 (fins aquí semblant a l’activitat 1) cal recompondre una figura, el quadrat de 

costat a + b, i aquí és on s’han perdut la majoria d’alumnes perquè no han sabut 

interpretar el 480, àrea dels 4 triangles rectangles, com justament l’àrea que cal afegir al 

quadrat de costat c, per aconseguir el quadrat de costat a + b.  

 

Els diagrames que han fet els alumnes ho mostren clarament, no hi ha diagrama 

final “suma” del quadrat de costat c al que s’hi hagin afegit els 4 triangles rectangles. 

Només els diagrames de l’alumna 1, apunten cap aquí, ja que tot i que no fa el diagrama 

final sí que conserva les mesures de les figures en el seus respectius diagrames, tal com 

es veu a la figura 4.4.26. 

 

Del seguiment dels treballs dels alumnes en l’activitat 2 es pot inferir que realment 

aquesta activitat porta associat un procés de resolució més complicat perquè cal afegir la 

recomposició de la figura final i que si en els diagrames no apareix aquesta recomposició 

la conseqüència és que els càlculs realitzats pels alumnes no es corresponen amb els 

que calia fer. En definitiva, els diagrames són el fil conductor dels càlculs, no es poden 

obviar o fer-ne menys i calen les dues destreses apuntades a l’inici d’aquest apartat: 
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- Una certa pràctica en veure una figura i distingir de quines figures està 

composta.  

- La interpretació o traducció de dades a mesures de les figures i viceversa, un 

cop s’han fet càlculs amb les mesures, traduir-los a noves mesures de longituds i 

àrees.  

 

 
4.6. Primers resultats sobre les activitats de resolució de problemes de 
triangles rectangles amb el procediment de la base i l’altura 
 
 

Aquestes primers resultats i interpretacions es refereixen als treballs de l’alumnat 

que ha utilitzat el procediment geomètric per resoldre les activitats proposades. És el 

procediment més utilitzat per l’alumnat ja que és el que s’havia proposat en les activitats 

d’aula. Malgrat tot, alguns alumnes van optar per l’algebraic, 3 de 10 en la primera 

activitat i 2 de 9 en la segona.   

 

Els errors de la resolució algebraica s’han centrat en el desenvolupament d’un 

parèntesi al quadrat (es deixen el doble producte dels dos termes), el que podria 

permetre dir que fomentar més insistentment interpretació geomètrica podria ser bon 

recurs per evitar aquest error.  

 

Per què aquests alumnes no van optar per la resolució geomètrica? No se sentien 

prou segurs amb aquest tipus de raonament? En tot cas és una pregunta que queda fora 

d’aquest treball perquè no s’han recollit prou dades per poder-la analitzar. 

 

Des del punt de vista de la resolució geomètrica, en l’anàlisi de les produccions 

dels alumnes es constata que, a partir de les dades inicials contingudes en l’enunciat de 

cada problema, l’alumne segueix un procés de resolució diferenciat en cinc etapes: 

 

a) La	   traducció de les dades a un primer diagrama. Aquest diagrama té una 

configuració geomètrica concreta i conté unes etiquetes que ajuden a fer de pont 

entre les dades i la seva interpretació geomètrica.  

 

b) Les transformacions algebraiques entre les dades, al marge del diagrama. A la 

vista del diagrama de dades, abans de triar quin diagrama de càlcul necessita (en 

les activitats analitzades hi havia tres diagrames possibles), l’alumne realitza una 
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sèrie de transformacions algebraiques per arribar a una expressió concreta que és 

la que li facilita la tria del diagrama de càlcul.  

 

c) La construcció d’un primer diagrama de càlcul. Aquest diagrama té una 

configuració geomètrica concreta i conté unes etiquetes relacionades amb les 

dades del problema. El triangle rectangle ha desaparegut en els diagrames de 

càlcul, només hi resten alguna de les seves longituds que passen a ser costats de 

quadrats o rectangles. En aquest nou diagrama les dades inicials s’utilitzen per a 

calcular les àrees dels quadrats i rectangles que  conté el diagrama.  

 

d) Les transformacions dels diagrames de càlcul. Aquest segona sèrie de diagrames 

és la que facilita la resolució numèrica del problema, actua com a fil conductor en 

l’algoritme de càlculs fins a deixar pràcticament resolt el problema.  

 

e) La lectura i reinterpretació de les dades del darrer diagrama fins a obtenir la 

solució final que s’obté realitzant alguns càlculs senzills (sumes o restes i 

divisions) al marge del diagrama. 

 

La figura 4.3.47 recull en forma d’esquema, a tall d’exemple, la resolució de 

l’alumna 1 del problema de l’antena, on es veuen les diferents parts del procés.  

 

En les cinc etapes les sèries diagramàtiques que realitzen els alumnes 

constitueixen el nucli de l’activitat perquè són les que guien els càlculs que cal realitzar.  

Així, a l’hora d’escriure unes primeres conclusions sobre les activitats de resolució de 

problemes de triangles rectangles amb el procediment de la base i l’altura s’ha posat 

especial interès en treure conclusions relatives a l’ús que fa l’alumnat dels diagrames.  

 

Els diagrames es caracteritzen per les seves configuracions geomètriques i per les 

etiquetes. Així, les conclusions s’han agrupat d’una banda segons les figures que conté el 

diagrama i les seves transformacions, i de l’altra sobre les etiquetes, els símbols numèrics 

o algebraics que expliquen la interpretació geomètrica de les dades i dels valors 

intermedis que es van deduint fins arribar a la resolució final.  

 

També s’han recollit unes primeres conclusions sobre la traducció de les dades al 

diagrama i, viceversa, la interpretació de les dades des dels diagrames de càlcul. En 
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aquest apartat també s’inclouen algunes conclusions sobre les transformacions 

algebraiques que apareixen entre el diagrama de dades i els diagrames de càlcul. 

 

 
4.6.1. Configuració geomètrica i transformacions dels diagrames 

 
En la resolució de problemes de triangles rectangles amb el procediment de la 

base i l’altura, es distingeixen dos tipus de diagrames, el diagrama de dades i els 

diagrames de càlcul.  

 

Aquesta situació també es dóna en les activitats que s’analitzen en el capítol 5  

(resolució d’equacions completant quadrats), però en el cas de les activitats analitzades 

en aquest capítol hi ha una diferència important, els diagrames de càlcul no són únics, cal 

triar entre tres tipus diferents que es corresponen amb les tres figures fonamentals 

descrites a l’apartat 4.4.2. 

  

 
1. Un primer diagrama de dades  

 

Hi ha un primer diagrama que serveix per organitzar les dades del problema i 

orientar la tria de la figura fonamental adient per continuar el procés de resolució. 

 

En els dos problemes analitzats (antena i pantalla) el diagrama de dades utilitzat 

pels alumnes conté un o dos triangles rectangles. En el primer problema (antena), uns 

alumnes dibuixen un triangle rectangle i els altres un triangle isòsceles sobre el que 

tracen l’altura relativa a la base, obtenint així dos triangles rectangles simètrics respecte a 

l’altura. En el segon problema (la pantalla) la figura és un rectangle sobre el que els 

alumnes hi tracen una de les diagonals per arribar a obtenir la figura del triangle 

rectangle. 

 

Les figures del diagrama de dades són realistes, representen en forma d’esquema  

la situació descrita en el problema, una antena o una pantalla de televisor. Els alumnes 

dibuixen triangles rectangles perquè són les figures que han entès que hi ha al darrera de 

tots els enunciats sobre problemes de triangles rectangles. Al llegir l’enunciat del 

problema han buscat el triangle rectangle i l’han dibuixat en el context del problema, no 
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han dibuixat pròpiament una antena o un televisor, sinó el triangle o el rectangle que els 

representa. 

 

Els alumnes traslladen sobre aquestes figures les dades del problema i en 

aquesta fase és quan descobreixen quines dades tenen, quines els falten i com estan 

relacionades.  

 

Un cop saben com estan relacionades les dades del problema, decideixen la 

figura que trien (primera, segona o tercera figura fonamental) per seguir la resolució 

geomètrica del problema, mitjançant els diagrames de càlcul. 

 

Per tant, es pot afirmar que el primer diagrama de la resolució, el diagrama de 

dades, és clau per triar la figura fonamental adient per seguir la resolució del problema.  

 

Cal afegir que els alumnes que segueixen la resolució algebraica, també dibuixen 

aquest primer diagrama de dades i situen al seu damunt les dades, per descobrir després 

les relacions entre elles i decidir com les traslladen a la fórmula general  a2 + b2 = c2. En 

aquests casos el diagrama de dades és clau per saber com substituir les lletres de la 

fórmula pels valors coneguts de manera que només quedi una sola lletra que farà el 

paper d’incògnita.  

 

 

2. Una sèrie diagramàtica clau  

 

Per  a cada problema hi ha associada una sèrie diagramàtica de càlcul única, 

d’entre les tres possibles.  

 

Un cop l’alumne ha triat la sèrie diagramàtica, si és capaç de seguir-la, 

aconsegueix arribar correctament al final del problema. Els alumnes que ha entès que 

cada  sèrie diagramàtica és una col·lecció de diagrames que es transformen i que sobre 

ells han de seguir les dades del problema per decidir els càlculs que cal fer són els que 

acaben el problema. Vol dir que, per a ells, la sèrie diagramàtica ha estat clau per 

resoldre el problema.  

 

Els alumnes que trien la figura correcta però no la interpreten com una sèrie que 

es va transformant és quan queden a mig fer o bé acaben fent càlculs que no es 
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corresponen amb el problema. Aquests fets permeten dir que càlcul i interpretació 

geomètrica estan totalment lligats en aquest procediment, si el lligam es perd, es perd el 

significat del procés i l’alumne acaba fent uns càlculs per obtenir uns resultats erronis i 

sense significat. 

 

 

3. Un diagrama clau 

 

S’observa que dins de cada sèrie diagramàtica hi ha un diagrama clau, és a dir un 

diagrama més important per a la resolució del problema que els altres. 

 
En el problema de l’antena (sèries diagramàtiques de la fig. 4.3.34) hi ha dos 

diagrames claus, en el sentit que un o l’altre l’utilitzen tots els alumnes. Segons la 

denominació de la figura citada, són el 2n o el 3r diagrama. Si s’observa l’agrupació en 

només tres diagrames de la figura 4.3.35, es podria parlar d’un diagrama clau, el que 

passa del gnòmon al rectangle. 

 

En el problema de la pantalla (sèries diagramàtiques de les figures 4.4.26 i 28) hi 

ha dues sèries possibles i totes dues contenen un diagrama clau, la primera figura 

fonamental. El que en aquest cas és clau és que els alumnes retornen a la primera figura 

fonamental i la recomponen. Parteixen de l’àrea del quadrat de costat c i al final obtenen 

l’àrea del quadrat més exterior de costat a + b. 

 

Així, es pot dir que el diagrama clau és el que porta o suggereix un càlcul rellevant 

per a la resolució del problema, el que continua potenciant l’afirmació general que càlcul i 

interpretació geomètrica estan íntimament lligats en tot el procés. 

 

4. Les transformacions	  de les sèries diagramàtiques  

 

La sèrie diagramàtica del problema de l’antena (problema 1) té algunes 

característiques diferents de les sèries corresponents al problema de la pantalla 

(problema 2). L’evolució dels diagrames del problema 1, que s’ha de resoldre utilitzant la 

segona figura fonamental, té una naturalesa diferent de la de les sèries del problema de 

la pantalla.  
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En el problema de l’antena es passa d’un quadrat a un gnòmon i finalment a un 

rectangle. Les figures es van descomponent des d’una figura gran, el quadrat, fins a una 

d’àrea més petita sorgida de trossejar el quadrat i quedar-se només amb una part. En 

l’anàlisi de les produccions, aquesta transformació s’ha anomenat descomposició. 

 

En el problema de la pantalla també hi ha una primera descomposició, que  es 

podria classificar com equivalent a la descomposició del primer problema, però cal un pas 

més, reconstruir la figura inicial fins a situar-hi una dada numèrica que és clau en la 

resolució del problema, l’àrea del quadrat de costat a + b. 

 

Les transformacions geomètriques descrites serveixen de guia per decidir els 

càlculs correctes per arribar a la solució del problema. S’ha observat que quan l’alumnat 

fa càlculs que no pertoquen, normalment coincideix que té els diagrames incomplets. per 

exemple No ha reconstruït  la primera figura fonamental, per exemple, en el cas del 

problema de la pantalla.  

 

Aquestes fets porten a dir que les transformacions de les sèries diagramàtiques es 

poden associar a transformacions algebraiques. Que els alumnes que segueixen les 

transformacions de les figures, a través dels càlculs de les seves àrees que es 

descomponen i recomponen, són els que aconsegueixen resoldre els problemes perquè 

el seu raonament se sustenta en el raonament geomètric que li proporcionen les figures. 

 

5. Transformacions per descomposició i transformacions per descomposició i 

suma 

 

En el primer problema, quan el quadrat passa a gnòmon i després el gnòmon a 

rectangle es comptabilitzen dues transformacions i el nombre de diagrames s’estabilitza 

en tres, tot i que alguns alumnes en fan menys. 

 

En el segon problema, la seqüencia de diagrames de càlcul te dues parts, 

descomposició de la primera figura fonamental en parts de les que es pot calcular 

directament, l’àrea amb les dades del problema i una segona part on només s’hi pot 

arribar si es clara la relació entre els trossos i el total. 
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La primera figura fonamental es descompon en altres figures, cal seguir l’evolució 

de les diferents àrees que apareixen però per acabar la resolució cal recompondre el 

procés i retornar a la figura completa. 

 

En la segona figura fonamental, es passa d’un quadrat a un gnòmon i després a 

un rectangle, damunt del qual es pot llegir la solució. En aquest cas, a diferència de 

l’anterior, no cal retornar a la figura inicial. 

 

La comparació entre quins alumnes han seguit fins al final el primer problema i 

quins d’ells han seguit fins al final el segon problema, mostra que realment les dues 

figures fonamentals no són equivalents. La primera és realment més complicada que la 

segona, perquè la transformació de la segona només comporta un procés, 

descompondre; en canvi a la primera figura en calen dos,  descompondre i recompondre. 

 
 

procediment 

problema 1: antena  

(2a fig. fonamental) 

problema 2: pantalla  

(1a fig. fonamental) 

geomètric 1,2,3,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,9 

algebraic 4,9 8,9,10 

cap 8 7 

 

Figura 4.6.1: Comparació entre mètodes de resolució dels dos problemes 

 

En la taula de la figura 4.6.1 es pot veure que hi ha més alumnes que han fet bé el 

primer problema que el segon i, a més a més, que tres alumnes (2,5 i 6) que havien fet bé 

el primer problema no aconsegueixen fer bé el segon.  

 

Aquest fet permet afirmar que els problemes que es resolen amb la segona figura 

fonamental són més assequibles que els que es resolen per la primera figura fonamental.  

 

El resultat anterior té una possible explicació si es relaciona amb les 

característiques de cada figura fonamental i amb les transformacions de les sèries 

diagramàtiques corresponents. En la segona figura fonamental les transformacions 

s’acaben seguint una sèrie de descomposicions, en canvi en la primera figura fonamental 

també hi ha descomposició, però per acabar el procés cal una suma final de diverses 

figures.  
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Aquesta diferència entre una transformació i l’altra també repercuteix en el nombre 

d’operacions que calen per resoldre els problemes. En les figures 4.5.9 i 4.5.10 s’han 

recollit les operacions per resoldre el primer problema (antena, 2a figura fonamental) i el 

segon problema (pantalla, 1a figura fonamental) i allà es pot apreciar també que no 

solament les transformacions del primer problema són menys nombroses sinó que també 

ho són les operacions de càlcul que generen.  

 

En resum, el nombre de transformacions d’una sèrie diagramàtica es correspon 

amb el nombre de càlculs que es necessiten per resoldre cada problema. 

 

 

4.6.2 Etiquetes 

 

6. Les etiquetes essencials o claus són les etiquetes numèriques en front de les 

algebraiques 

 

Tant en l’anàlisi de l’activitat 1, com en l’activitat 2, es constata un ús més freqüent 

de les etiquetes numèriques que de les algebraiques.   

 

Per a cada alumne, això ha estat així, tant en els primers diagrames com en els 

darrers, per tant no és una afirmació exclusiva dels diagrames inicials o finals sinó que es 

pot estendre a tots els diagrames, els diagrames contenen més etiquetes numèriques que 

algebraiques. 

 

Aquest fet té la seva explicació, els diagrames (figures + etiquetes) s’han introduït 

per facilitar a l’alumnat la resolució d’uns problemes que sense aquest recurs caldria fer a 

través de càlculs algebraics amb llenguatge simbòlic. El recurs ha complert la seva 

comanda, ha servit als alumnes per resoldre els problemes, evitant l’ús del llenguatge 

simbòlic, per tant sembla raonable que els alumnes es llencin a escriure més símbols 

numèrics que algèbrics damunt de les figures que componen els diagrames. 

	  
7. Algunes etiquetes numèriques claus 

 

D’entre totes les etiquetes numèriques n’hi ha algunes que són clau per a la 

resolució del problema. 
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En el diagrama de dades del primer problema és clau col·locar bé el 6 (c-b) i en el 

segon problema el 14 (b-a).  

 

En els diagrames de càlcul les etiquetes clau són 256, 36 i 110 en el problema de 

l’antena; 676, 196 i 1156 en el problema de la pantalla. 

 

En el primer problema les tres etiquetes són clau i cadascuna juga un paper 

diferent. L’etiqueta 256 és una etiqueta inicial, sorgeix de la interpretació de les dades i, si 

hi és, apareix en el primer diagrama de cada alumne.  

 

L’etiqueta 36 és una etiqueta intermèdia, es dedueix en el camí de les 

transformacions dels diagrames, apareix al segon o al tercer diagrama.  

 

L’etiqueta 110 és una etiqueta resolutiva, a partir d’ella sembla que el problema 

estigui resolt. Els quatre alumnes que l’han utilitzat han resolt el problema correctament. 

Hi han arribat per addició i comparació d’àrees, 110 és l’àrea d’un rectangle contingut a la 

segona figura fonamental. 

 

En el segon problema les tres etiquetes també són claus però juguen un paper 

una mica diferent. La sèrie diagramàtica del segon problema té dues fases, una de 

descomposició i una de recomposició. Les dues etiquetes 676 i 196 juguen el paper 

d’etiquetes inicials, són pràcticament les mateixes dades inicials 26 i 14 o bé els seus 

quadrats respectius 676 = 262 i 196 = 142. 

 

No hi ha una etiqueta intermèdia clara perquè hi ha dos itineraris possibles. El 

valor 480, per exemple, és el darrer valor en la cadena de càlculs que es corresponen 

amb el procés d’anar esmicolant la primera figura fonamental, si s’ha seguit l’itinerari 2, 

podria ser l’etiqueta intermèdia d’aquest itinerari.  En canvi, l’única alumna que ha seguit 

l’itinerari 1 només ha escrit damunt del diagrama les etiquetes inicials 142 i 196. 

 

Al final del procés sí que hi ha una etiqueta resolutiva, tant en un itinerari com en 

l’altre, és el 1156. Segurament la manca de tres tipus d’etiquetes diferents en el problema 

2 està relacionada amb la naturalesa de la sèrie diagramàtica, que no és tant una 

transformació fins arribar a un valor clau, sinó que s’arriba al valor clau després de recollir 

tota la informació en forma d’equació o relació entre figures simples que tornen a formar 
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la figura inicial. S’ha arribat a 34, costat del quadrat gran de la 1a figura fonamental del 

problema 2.  

 

De tots aquests fets es pot inferir que les etiquetes claus són numèriques però que 

a més a més determinen diferents fases de del procés de resolució del problema, 

marquen moments, perquè unes són etiquetes clau inicials, les altres són intermèdies i 

finalment unes terceres són resolutives. Així, per a cada problema, s’han pogut identificar 

etiquetes clau dels tres tipus: inicials, intermèdies i resolutives. 

 

 

8. L’ús d’unitats no afavoreix la resolució del problema  
 
 

Les etiquetes relatives a dades numèriques porten unitats en el problema 1 (m) en 

canvi majoritàriament no porten unitats en el problema 2 (polzades). Unes unitats són 

més conegudes que les altres pels mateixos alumnes; només les pantalles de TV, 

ordinadors, etc. es mesuren en polzades, la resta de mesures de longitud són múltiples o 

submúltiples del metre, per aquesta raó s’entén que els alumnes utilitzin unitats en el 

problema 1 i no en els dos.  

 

Tot i que una majoria d’alumnes utilitzen unitats en el problema 1, l´ús d’unitats no 

afavoreix la resolució del problema sinó al contrari (veure figura 4.3.13), posant unitats hi 

ha un percentatge més gran d’alumnes que ho resolen malament que fent-ho sense 

unitats. Aquest fet es pot interpretar en el sentit que, en general, en els problemes que es 

proposen als alumnes a classe de matemàtiques, tot i que es busquin contextos reals, 

l’ús de les unitats i els canvis d’unitats no és un objectiu d’aprenentatge propi de la 

matèria.  

 

Així es pot interpretar dels treballs dels alumnes, per als que les unitats han estat 

més un destorb que una ajuda, no els aporta res de nou per a la resolució del problema. 

 

 

9. Etiquetes algebraiques a, b, c en lloc d’x, y, z 

 

En els problemes sobre triangles rectangles analitzats les etiquetes algebraiques 

són a, b, c en lloc d’x, y, z 
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Aquest fet era previsible si es té en compte que en els contextos de figures 

geomètriques són les etiquetes habituals, per damunt de x, y i z. A més, totes les 

activitats del dossier de treball a l’aula utilitzaven aquestes lletres. Gairebé es pot afirmar 

que l’etiqueta algebraica x només apareix en els alumnes que opten per la via algebraica. 

Tot i que un alumne, utilitza aquesta lletra en un diagrama de dades per indicar que a, b, 

c són els “noms dels costats del triangle” però hi ha un costat especial que és el que 

s’està buscant i és aquest el que senyalitza com a = x, damunt del seu diagrama de 

dades que mostra la figura 4.5.2. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.5.2: Diagrama de dades de l’alumne 6 

 

Les etiquetes algebraiques apareixen en el diagrama de dades o bé en el primer 

diagrama del problema de l’antena. Si apareixen en el diagrama de dades, serveixen per 

situar les dades i les incògnites, per tant té sentit utilitzar la x, per indicar un valor que es 

desconeix, en el cas de la figura 4.5.2 l’a. 

 

Si després apareix alguna x en els diagrames de càlcul, ho fa com a etiqueta 

inicial, a l’inici de les sèries diagramàtiques quan se situen les dades i les incògnites, i la x 

és “la incògnita” perquè és el costum habitual que x sigui la incògnita i no pas s, t o v, 

lletres més pròpies per indicar incògnites a l’aula de física. 

 

 

10. Etiquetes algebraiques relacionals  

 

Les etiquetes algebraiques més utilitzades en aquests diagrames de dades o en 

els inicials de càlcul són les que expressen relacions entre dos costats dels triangle 

mitjançant alguna de les dades del problema: c – b = 6 en el primer problema; b – a =14 

en el segon. Cal dir que de vegades aquestes etiquetes no apareixen directament damunt 

del diagrama de dades sinó al marge però abans de triar la figura fonamental que 

correspon al problema.  
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La relació c – b = 6 potser no apareix doncs damunt del diagrama de dades sinó 

que hi ha la prèvia c = b + 6 que és la que es desprèn directament de l’enunciat del 

problema. Passa el mateix amb b – a = 14 que surt després d’haver escrit b = a + 14 

damunt del diagrama de dades. En definitiva, les relacions additives entre dades són més 

fàcils per a l’alumnat que les subtractives (b = a + 14, davant de b – a = 14). 

 

Aquest fet no ha d’estranyar perquè la resta comporta un grau de dificultat més 

elevat que la suma i per tant, a qualsevol nivell, el raonament associat a la resta sempre 

resulta més difícil pels alumnes que el raonament associat a la suma. 

 

 

4.6.3.Traducció i interpretació 

 
11. Del problema al diagrama de dades 

 

Els alumnes transfereixen les dades del problema al diagrama de dades però 

alguns alumnes tenen dificultats per expressar relacions entre dades damunt del 

diagrama de dades, especialment si les relacions són subtractives. 

 

L’alumnat necessita situar les dades del problema damunt del diagrama de dades. 

Tot l’alumnat transfereix totes les dades simples (longituds de costats coneguts) de 

l’enunciat al diagrama de dades, en canvi no totes les dades compostes (relacions 

conegudes entre costats) són captades per l’alumnat i expressades damunt del diagrama. 

 

En aquest procés de transferència de dades al primer diagrama es constata que 

les relacions subtractives són més difícils per a l’alumnat que les additives. En un mateix 

problema, són capaços d’escriure damunt del diagrama de dades b = a + 14, per 

exemple, però és més difícil que escriguin d’entrada la relació en la forma b – a = 14, que 

és com cal expressar-la per realitzar càlculs damunt de la primera figura fonamental en el 

segon problema analitzat.  
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12. Transformacions algebraiques a banda del diagrama 

 

Les transformacions algebraiques que realitzen els alumnes, fora del diagrama de 

dades, amb les relacions entre els costats de les figures són claus per la tria del diagrama 

de càlcul adient. 

 
Entre el primer diagrama (de dades) i la tria de la figura fonamental que correspon 

a la resolució geomètrica tot l’alumnat realitza càlculs a banda del diagrama. Escriuen  

diferents expressions algebraiques que estableixen relacions entre les dades del 

problema i les noves dades demanades. Una d’aquestes expressions serà el detonant 

per triar la figura fonamental adient. En el segon problema, per exemple, la relació           

b – a  = 14 és clau per saber que cal triar la primera figura fonamental. És un pas més 

que la relació b = a + 14, traducció immediata de l’enunciat i que la majoria ja ha escrit 

damunt del diagrama de dades.  

 

L’alumnat que opta per la resolució geomètrica tria la figura adient després de 

seguir aquest procés. Cal dir que triar la figura adient és condició necessària per a 

resoldre bé el problema però no suficient si no se sap manipular correctament, com s’ha 

vist en l’anàlisi de les produccions.  

 
 
13. Diagrames de càlcul com a fil conductor de la seqüència de càlculs 

 

Els diagrames de càlcul porten fins a un valor numèric que no és la solució del 

problema però que la facilita. Hi ha una estreta correlació entre operacions que realitzen 

els alumnes amb les dades del problema fins arribar a la solució final i les 

transformacions dels diagrames utilitzats. Quan en la seqüència de càlculs apareixen 

operacions que no són les que corresponen també s’observa que no apareix el diagrama 

de càlculs o que està incomplet. 

 

En el cas del segon problema, per exemple, si l’alumne és capaç de distingir tots 

els quadrats i triangles que conté la primera figura fonamental i també les relacions entre 

les seves àrees, aconsegueix fer els càlculs adients per arribar a un valor clau. En el 

primer problema aquest valor clau és l’àrea del rectangle (c-b)·b =110, i en els segon 

l’àrea del quadrat exterior (a+b)2 = 1156.  
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A partir d’un determinat valor numèric, aconseguit amb l’ajuda dels diagrames de 

càlcul, només falta realitzar la interpretació del diagrama final correctament, però aquest 

diagrama final hi ha de ser, sinó no es pot fer la transferència final i acabar el problema 

operant algebraicament al marge del diagrama. 

 

Tot sembla indicar, doncs, que la sèrie diagramàtica de cada problema, la 

seqüència de diagrames de càlcul que l’alumne va transformant i de la que va seguint els 

valors de certes àrees, és el que li permet anar decidint les operacions que ha de fer. Si 

hi ha desconnexió entre el raonament geomètric i el càlcul, quan el càlcul no va de la mà 

de les transformacions dels diagrames, l’alumne es perd i calcula valors sense sentit pel 

problema que està resolent. 

 

 

14. L’ús dels diagrames de càlcul requereix distingir entre longitud i àrea  

 

L’ús dels diagrames de càlcul pressuposa que l’alumnat té assolits els conceptes 

de longitud i àrea. Tot el raonament amb els diagrames de càlcul està basat en associar 

valors numèrics a longituds i àrees de determinades figures (les tres figures fonamentals), 

transformar aquestes figures i recuperar després les noves àrees i longituds.  

 

Les àrees i longituds implicades corresponen a longituds i àrees de quadrats, 

rectangles i triangles rectangles. Són figures simples de les que els alumnes, coneguts 

els costats, en saben trobar les àrees i viceversa.  

 
Els diagrames són el fil conductor que dicten les operacions que s’han de fer. 

Quan l’alumne  és capaç d’associar valors numèrics a longituds o àrees de figures, 

transforma les figures i continua associant nous valors a les noves àrees, el recurs 

funciona, en cas contrari no. Aquest fet permet dir que, distingir el concepte d’àrea del de 

longitud, és una condició prèvia per poder fer ús d’aquests diagrames de càlcul.  

 

Si no se situen etiquetes numèriques en el diagrama significa que no s’interpreten 

les dades numèriques en relació al diagrama i per tant el diagrama no podrà fer de fil 

conductor per saber la seqüència de càlculs que cal realitzar per resoldre el problema.  
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15. La verbalització és clau en la traducció i en la interpretació  

 

S’ha observat que si els alumnes saben explicar perquè trien una figura 

fonamental  o una altra acaben fent millor el problema. La majoria d’alumnes 5/6 en el 

primer i 7/7 en el segon trien la figura adequada però no tots acaben el problema 

correctament. La dificultat en seguir el problema no està tant en triar la figura adient sinó 

en manipular-la correctament després.  

 

Quan un alumne explica el procés que ha realitzat ha de posar en ordre les seves 

idees per tal que l’explicació tingui un inici i un final, un fil conductor, també ha 

d’expressar el perquè del que està fent. S’han trobat aquestes característiques en les 

explicacions dels alumnes, veure per exemple les figures 4.3.42 i 4.3.44 on els alumnes 

expliquen la resolució del problema de l’antena i 4.4.14, 4.4.24 i 4.4.27 on els alumnes 

expliquen la resolució del problema de la pantalla. 

 

Per ser rigorosos també cal dir que l’explicació no garanteix la correcció del 

procés de resolució. L’alumna 5, en la resolució del problema de la pantalla, escriu una 

explicació del que està fent (figura 4.4.12) però si es llegeix amb atenció es veu que 

l’alumna relata fets que no justifica, no escriu el perquè de les operacions que està 

realitzant, que és el que seria una explicació o justificació real. 

 

Promoure la verbalització en el treball a l’aula és un recurs àmpliament reconegut i 

potenciat per diversos autors (Jorba, Gómez i Prats (eds.) 1998) però sobre el que potser 

no es para prou atenció. El treball en grup, les explicacions d’un alumne a la resta de la 

classe, les posades en comú..., i en general totes les activitats que donen la paraula als 

alumnes perquè expliquin el que estan fent, són un primer pas. El segon és fer-ho 

escriure. El tercer és llegir aquests escrits dels alumnes, dur-ne mostres a l’aula, fer-les 

llegir als alumnes amb indicacions i preguntes pertinents; així es pot comprovar si les 

explicacions realment ho són o són simplement relat del fets sense justificar les decisions 

preses en el procés de resolució del problema. 

 

16. La correcta correspondència entre els valors i el seu significat geomètric facilita 

l’obtenció de les solucions 

 

No n’hi ha prou amb triar el diagrama adient sinó que, a més, cal situar al damunt 

les dades del problema i en el lloc que correspon. També s’ha observat que, tant si els 
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valors que apareixen a les etiquetes són àrees com si són longituds, la situació correcta 

en la figura (no escriure valors de longituds dins de figures o no escriure valors d’àrees 

damunt de costats) facilita l’obtenció de les solucions perquè no es confonen les 

operacions numèriques o algebraiques que fan després al marge del diagrama. És a dir, 

que hi ha correspondència entre els valors i el seu significat geomètric. 

 

El fet anterior torna a incidir en una qüestió que ja s’ha mencionat, però sobre el 

que cal comentar alguna cosa més. La introducció dels diagrames de càlcul en la 

resolució de problemes sobre triangles rectangles promou el desenvolupament del 

raonament visual en l’alumne. El raonament es produeixi quan els càlculs que va 

executant l’alumne estan basats en la interpretació de les figures geomètriques, de les 

seves longituds i de les seves àrees, i del seguiment d’aquestes mesures damunt de 

noves figures obtingudes per transformació de les anteriors (descomposició i 

recomposició). Per això la correcta correspondència entre els valors en joc i el seu 

significat geomètric facilita l’obtenció de solucions. 

 

 

17. La resolució del problema s’acaba fora del darrer diagrama 

 

Els alumnes interpreten l’àrea del quadrat completat al marge dels diagrames i 

acaben el problema algebraicament o aritmèticament. Han necessitat els diagrames per 

deduir l’àrea del quadrat completat però després acaben el problema al marge del 

diagrama. És a dir que no llegeixen la solució damunt del darrer diagrama, formalment 

parlant no hi és, però sí que la dedueixen fent ús de relacions amb x o bé de relacions 

numèriques sense x, obtingudes de la lectura i interpretació del darrer diagrama.  

 

Aquest fet vol dir que realment els diagrames de càlcul, la sèrie diagramàtica, és 

un recurs però no és el fi últim de les activitats plantejades. Els alumnes utilitzen els 

diagrames per decidir els càlculs que han de fer amb les dades del problema fins a trobar 

la solució i, quan ja veuen el final del procés clar, deixen els diagrames i acaben la 

resolució del problema fora del diagrama. 



 
 
 
 
 
 
 

Capítol 5 
 

Anàlisi d’activitats de resolució 
d’equacions de 2n grau completant 

quadrats geomètrics 
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En aquest capítol es descriuen, analitzen i valoren les produccions dels alumnes 

en relació a activitats consistents en la resolució d’equacions de 2n grau completant 

quadrats geomètrics mitjançant un procediment semblant al descrit per Al-Khwarizmi 

(s.IX) al seu tractat d’àlgebra, Hisâb al-jabr wal-muqqabala (Al-Khwarizmi, 1986). 

 

Des del punt de vista de la resolució d’equacions de 2n grau, s’aposta per introduir 

aquest mètode a l’aula abans d’introduir la fórmula  !!± !!!!!"
!!

, que es deixa pel curs 

següent i així forçar l’alumnat a relacionar les regles del càlcul simbòlic amb les regles 

geomètriques de transformacions de figures i d’àrees.  

 

Davant de les dificultats dels alumnes a l’hora de manipular i calcular amb termes 

algebraics, s’opta pel raonament visual i es proposa convertir les equacions en figures 

geomètriques (quadrats i rectangles). Aquestes figures es manipulen i es transformen. 

Les transformacions i els canvis repercuteixen en les mesures de les seves longituds i 

àrees. Es calculen les noves longituds i noves àrees. Són càlculs senzills que no 

plantegen dificultats als alumnes de 3r d’ESO. Finalment, es reinterpreten les mesures 

d’aquestes figures i es dedueix directament la solució de l’equació que és una de les 

mesures de la darrera figura obtinguda en les transformacions.  

 

Les figures geomètriques que permeten obtenir el resultats dels càlculs algebraics 

sense fer-los, utilitzant raonaments visuals, són els diagrames de càlcul, segons la 

nomenclatura introduïda per Mason (i altres, 2005) i també Giardino (2009) descrita al 

capítol corresponent al marc teòric (cap. 2). 

  

Tant els diagrames successius de la resolució d’equacions de 2n grau completant 

quadrats geomètrics com les figures fonamentals dels triangles rectangles (capítol 4) són 

dos exemples de l’ús de diagrames de càlcul, per facilitar la resolució d’alguns problemes 

algebraics característics de l’ESO.  

 

Els dos tipus de resolucions tenen característiques similars i per això s’ha pogut 

establir una metodologia semblant per analitzar les produccions dels alumnes que s’ha  

descrit en el capítol 3 i del que n’és un bon resum l’esquema general de la figura 3.3 



 240 

(Procés evolutiu de la seqüencia de resolució d’un problema amb diagrames). Seguint 

aquest esquema, i tal com s’ha fet també en el capítol 4, en l’anàlisi de les produccions 

dels alumnes es recull informació sobre els aspectes relatius a la traducció del problema 

al primer digrama de càlcul, al procés de transformació dels diferents diagrames de càlcul 

i finalment a la interpretació del darrer diagrama, fins a obtenir la solució del problema.  

 

La diferència entre el procediment utilitzat  en els problemes del capítol 4 i els 

d’aquest capítol és que aquí no hi ha diagrama de dades, directament es passa al primer 

diagrama de càlcul i a les seves transformacions. Això és així perquè ara l’enunciat del 

problema és la mateixa equació i a partir d’ella es construeix el diagrama de càlcul. En 

canvi, en els problemes del capítol anterior cal un diagrama de dades per centrar-se en 

l’enunciat del problema, localitzar les dades, veure quina relació tenen entre elles i poder 

triar entre tres possibles diagrames de càlcul diferents. 

 

En els problemes del capítol 4 es parteix de la geometria, les dades són mesures 

d’un triangle rectangle, s’estableixen relacions algebraiques entre elles i es retorna a la 

geometria per resoldre’l, a la geometria del diagrama de càlcul. 

 

En els problemes del capítol 5 es parteix directament de l’àlgebra i es passa a la 

geometria del diagrama de càlcul per resoldre les equacions. 
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5.1. La resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats geomètrics 
 

En aquest apartat es descriu el fonament matemàtic de les activitats que 

s’analitzen, les bases del procés d’aprenentatge que s’impulsa i el context en el que s’han 

realitzat les activitats analitzades. En el primer subapartat es respon a la pregunta de què 

vol dir, matemàticament parlant, resoldre equacions de 2n grau completant quadrats. En 

el segon, què s’impulsa a l’aula mentre s’estan realitzant les activitats. En el tercer apartat 

es descriu la prova de la que s’extrauen les activitats analitzades. 

 

 

5.1.1.  Fonaments curriculars de l’activitat  

 

La resolució d’equacions de 2n grau és un dels continguts del currículum de 3r 

d’ESO que presenta més dificultats als alumnes d’aquest nivell perquè el grau 

d’abstracció que comporta fa que memoritzin l’algorisme de resolució, amb més o menys 

fortuna, però sense cap mena de significativitat i sentit; especialment si es considera que 

al s. XXI la calculadora i l’ordinador desplacen a un segon lloc els càlculs amb paper i 

llapis. 

 

L’experiència diu que en aquest tema s’esmercen molts esforços per aconseguir 

que els alumnes utilitzin correctament una fórmula per resoldre les equacions sense gaire 

èxit. Prou sovint s’equivoquen en l’obtenció de les solucions per errors de càlcul 

(operacions incorrectes, signes oblidats,...). 

 

La resolució de l’equació de 2n grau està situada dins dels apartats del currículum 

relacionats amb l’àlgebra. L’àlgebra es presenta com l’ampliació lògica de l’aritmètica. Si 

amb l’aritmètica l’alumnat havia après a realitzar i donar sentit a les quatres operacions 

(suma, resta, multiplicació i divisió), la introducció a l’àlgebra suposa un pas més en el 

procés d’aprenentatge i en l’avenç del domini del llenguatge de les matemàtiques. Es 

tracta d’introduir lletres en comptes de nombres per fer les operacions matemàtiques. 

Primer es treballa la introducció del llenguatge algèbric, després la resolució de les 

equacions de 1r grau i després les de 2n grau. Tot el fonament del discurs està assentat 

damunt de l’àlgebra com a llenguatge simbòlic de les matemàtiques que amplia i 

generalitza el llenguatge simbòlic aritmètic. 
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La resolució d’equacions de 2n grau que aquí es presenta, completant quadrats 

geomètrics, es basa en establir un pont entre l’àlgebra i la geometria, és a dir, en 

interpretar el llenguatge algebraic com la representació simbòlica de l’expressió de 

longituds i àrees de rectangles i quadrats. El model no pretén deixar de banda la 

generalització de l’aritmètica vs. l’àlgebra, sinó incloure els tres àmbits interrelacionats 

entre ells.  

 

Es tracta de situar les regles de l’àlgebra assentades entre dos punts de 

recolzament, les regles de l’aritmètica i el raonament geomètric, com si s’imaginés un 

triangle on els dos vèrtex de la base són respectivament l’aritmètica i la geometria i el 

vèrtex superior correspongués a l’àlgebra (figura 5.1.1), com ja s’ha dit (capítol 4) en 

referir-se a la resolució de problemes de triangles rectangles amb diagrames de càlcul. 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.1.1: Triangle aritmètica-geometria-àlgebra 

 

En aquesta situació, les operacions realitzades amb les expressions simbòliques 

de les equacions s’associen amb les transformacions geomètriques de les àrees 

associades a rectangles i quadrats. Quan en una igualtat algebraica, expressada en 

forma simbòlica, es realitzen operacions que mantenen la igualtat, aquesta igualtat es 

trasllada a les transformacions que pot patir una figura geomètrica conservant la mateixa 

àrea inicial. 

 

En aquestes condicions, els símbols algebraics i la seva combinació en fórmules, 

s’interpreten en dos sentits, d’una banda com operacions entre nombres o entre nombres 

i incògnites, i de l’altra com a mesures de longituds i àrees.  

 

A continuació es presenta la lectura geomètrica dels termes de 1r i de 2n grau que 

s’utilitza en la proposta: 

 

x representa la mesura de la longitud d’un segment, tal com s’indica a la figura 

5.1.2. 
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Fig. 5.1.2: Segment de longitud x 

                 

2x representa la mesura d’una longitud, quan s’interpreta com  2x = x + x , 

en aquest cas l’operació associada és una suma, tal com s’indica a la figura 5.1.3. 

 

 
 

 

 

Fig.5.1.3: Segments de longitud 2x 

 

però també pot representar una àrea, quan s’interpreta com  2x = 2·x 1 ,  quan 

l’operació associada és un producte, tal com s’indica a la figura 5.1.4. 

 

 

 

 

 
Fig.5.1.4: Rectangle d’àrea 2x 

 

En canvi, x + 2 , només es pot interpretar des del punt de vista operatiu com una 

addició, la suma de segments:  x + 2 = 2 + x,  és una longitud, tal com s’indica a la figura 

5.1.5. 

 

 

 
Fig. 5.1.5: Segments de longitud 2 + x 

 

Pel que fa a x2 , aquest símbol només s’interpreta com una àrea, tal com s’indica a  

la figura 5.1.6. 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Cal remarcar el lloc que ocupa el símbol algebraic en la figura, perquè està estretament relacionat amb la 
seva interpretació geomètrica. Si es tracta d’una longitud, el símbol s’escriu damunt del costat, si aquest és 
horitzontal; quan el costat és vertical, el símbol algebraic que representa la seva longitud  s’escriu al costat 
extern del segment, fora de la figura. En el cas d’un símbol que representa la mesura d’una àrea, aquest 
s’escriu al centre de la figura. 
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Fig. 5.1.6: Quadrat d’àrea x2 

 

Com també és una àrea, per exemple, 3x2  tal com s’indica a la figura 5.1.7 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.7: Rectangle d’àrea 3x2 

 

Observant les figures i relacionant-les amb les seves mesures, es dóna sentit a 

algunes de les propietats de les operacions algebraiques.  Per exemple  que  3x2 = x2 + x2 

+ x2  , basat en l’addició de termes, i també que 3x2 = (x + x + x)· x = 3x · x si es combinen 

sumes amb multiplicacions (propietat distributiva). 

 

En aquest context en què àlgebra i geometria van estretament associats, els 

termes de l’equació de 2n grau s’interpretaran com a àrees perquè són termes de 2n 

grau. Un terme de primer grau s’ha vist que pot representar una longitud o una àrea, però 

un de 2n grau representarà sempre una àrea.  

 

Des del punt de vista geomètric, conèixer un quadrat és tenir la mesura del seu 

costat i de la seva àrea. Des del punt de vista del càlcul, de la longitud es passa a l’àrea 

elevant al quadrat i viceversa de l’àrea a la longitud efectuant l’arrel quadrada. Aquest 

punt és cabdal en el procés d’aprenentatge plantejat per tal de resoldre l’equació de 2n 

grau. L’equació de 2n grau s’associarà a l’àrea d’un quadrat (expressada amb una 

fórmula de 2n grau) i en un moment donat d’aquesta àrea es passarà (mitjançant 
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l’extracció de l’arrel quadrada) a la longitud del costat (expressat amb una fórmula de 1r 

grau). Així, a través de la interpretació geomètrica es passa del 2n grau al 1r grau.  

 

El cas més senzill seria el següent, en el que l’equació de 2n grau pròpiament dita 

és incompleta, només conté el terme de grau 2 i el terme independent: 

x2 = 25 (x2 – 25 = 0). 

 

 
 

 

 

 

Fig. 5.1.8: Deducció del costat quadrat a partir de la seva àrea 

 

D’una equació de 2n grau x2 = 25 (x2 – 25 = 0) s’ha passat a una de primer x = 5      

(x – 5 = 0), aquest serà el fil conductor de la proposta per a l’aula. 

 

Cal veure què representa aquesta idea en el cas general, quan l’equació conté 

tots els termes. Per exemple, l’equació x2 + 6x = 40 s’interpreta com la suma de l’àrea (x2) 

d’un quadrat de costat x  amb la d’un rectangle (àrea = 6x) de mesures 6 i x, que dóna 

lloc a un nou rectangle d’àrea global 40, com es mostra a la figura 9: 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.9: Equació x2 + 6x = 40 

 

Es podria pensar que es tracta d’imaginar un quadrat d’àrea 40 i buscar la longitud 

del costat corresponent, però la situació és una mica més complexa, perquè buscar la 

longitud del quadrat d’àrea 40, voldria dir que es resol l’equació: x2 = 40, que no és ben 

bé la situació actual.  

 

Resoldre l’equació completant quadrats significa transformar el rectangle d’àrea 

40 en una figura, el més semblant possible a un quadrat, per poder acabar fent l’arrel 
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quadrada. Aquest càlcul és el que permet passar del grau 2 (àrea) al grau 1 (longitud). 

Les transformacions del rectangle d’àrea 40 han de permetre seguir durant tot el procés 

on és la longitud x que conté la figura. També han de garantir que no es perd cap bocí 

d’àrea, que es continua treballant amb una àrea d’aspecte diferent però que sempre és 

40. Si no es pogués transformar exactament el rectangle en un quadrat, la nova figura 

tindria un aspecte semblant al de la figura 5.1.10. 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.10: Quasi-quadrat 

 

Caldrà afegir un petit quadrat, l’àrea del qual s’ha de poder deduir durant el procés 

de construcció. El valor numèric d’aquesta nova àrea és el que caldrà afegir a l’àrea 

inicial sotmesa a transformacions que continua essent 40. Un cop aconseguit el quadrat, 

amb àrea coneguda, l’operació de l’arrel quadrada permetrà trobar-ne la mesura del 

costat i a partir d’ell recuperar la x que es busca. 
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Fig. 5.1.11: Diagrames 1, 2 i 3 

 

El procés descrit anteriorment es visualitza amb les transformacions dels 

diagrames que s’indiquen a la figura 5.1.11.  

 

El darrer diagrama de la figura 5.1.11, el diagrama 3, és la figura més semblant a 

un quadrat que s’ha pogut aconseguir, sense perdre la referència a la x, és un quasi-

quadrat. Encara manté l’àrea igual a 40, però caldrà afegir una àrea nova (però 

coneguda) per arribar a formar un quadrat. 

 

Amb el darrer diagrama de la figura 5.1.12, el diagrama 5,  es podrà deduir que el 

costat del quadrat és 7, però per construcció el costat del quadrat també és x + 3.  

Aquesta duplicitat permet establir que: 

x + 3 = 7  d’on s’obté que  x és 4. 

 

Si s’accepta que l’arrel quadrada de 49 té dues solucions (positiva i negativa) des 

del punt de vista numèric, s’arriba a: 

x + 3 = - 7 d’on s’obté que x és – 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 5.1.12: Diagrames 4 i 5 
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Aquesta segona solució només s’obté si s’abandona la interpretació geomètrica. A 

l’època d’al-Khwârizmî, les solucions negatives no es consideraven. 

Tant en les activitats relatives a la resolució de triangles rectangles (capítol 4) com 

a les relatives a la resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats geomètrics, el 

punt clau de les activitats és la substitució de les equacions i els càlculs algebraics pels 

diagrames geomètrics de càlcul. 
 

Si s’analitzen les equacions que s’han substituït per diagrames, són en ambdós 

casos equacions de 2n grau. En el capítol 4 perquè la relació algebraica inherent als 

problemes és la fórmula  de 2n grau corresponent al teorema de Pitàgores (procediment 

de la base i l’altura, en termes xinesos) i per tant:  a2+b2=c2. 

Les equacions de 2n grau passen a ser diagrames de figures geomètriques de 

dues dimensions, formades per quadrats i rectangles, de tal manera que les 

transformacions entre les equacions, els càlculs algebraics, es converteixen en 

transformacions dels diagrames, en els que a partir d’una àrea coneguda es van obtenint 

noves àrees per descomposició, trasllat i recomposició de nou.  

 

Així, si en els diagrames successius de les activitats sobre triangles rectangles, 

figura 5.1.13, es veu com a partir de l’àrea 256 s’obté l’àrea 110 i a partir d’aquí el 

problema està gairebé resolt; les figures 5.1.11 i 5.1.12 mostren que aquí l’àrea clau 

coneguda és 40 i aquesta àrea es transforma fins a ser 49 i és a partir d’aquí que el 

problema queda gairebé resolt. En ambdós casos hi ha transformacions on els quadrats i 

rectangles són la clau dels diagrames. 

 

 

Fig. 5.1.13: Transformació d’àrees en una sèrie diagramàtica d’un problema de triangles rectangles 
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5.1.2. El procés d’ensenyament 

 

En el procés d’ensenyament d’aquesta proposta de treball, adreçada a l’alumnat 

de 3r d’ESO es van diferenciar cinc etapes consecutives que es van anar succeint al llarg 

del temps programat per treballar el tema (8 sessions de classe de 55 minuts). La primera 

consistia en una introducció històrica a la resolució d’equacions de 2n grau. Les dues 

següents servien per enllaçar amb els coneixements previs de l’alumnat i a partir d’ells 

entrar en la interpretació geomètrica de les equacions.  

 

A la segona etapa se’ls demanava que resolguessin algebraicament equacions de 

2n grau incompletes (aprofitant el que sabien per resoldre les de 1r grau) i a la tercera 

se’ls feia resoldre les mateixes equacions geomètricament. La quarta etapa (el nucli del 

tema) corresponia a la resolució geomètrica d’equacions completes pel mètode de 

completar quadrats geomètrics. Per cloure el procés d’ensenyament, en la línia de 

contextualitzar històricament els aprenentatges, es va optar per fer cercar als alumnes 

informació sobre el personatge històric que havia desenvolupat un procés equivalent al 

que ells havien fet: al-Khwarizmi 

 

 

Etapa A. Introducció històrica a la resolució d’equacions de 2n grau  

 

La resolució d’equacions de 2n grau, és un repte antic, del que es tenen els 

primers indicis en l’època Babilònica (Tauleta cuneïforme del 1800 aC) i té el seu origen 

en la resolució d’un problema geomètric de mesures de longituds i àrees d’un rectangle. 

El problema que planteja l’escriba babilònic a la tauleta cuneïforme (YBC 4663) demana 

trobar les dimensions d’un rectangle, conegut el seu perímetre i la seva àrea.  

 

És un problema clàssic que apareix al llarg  de la història de les matemàtiques i 

que, sigui quin sigui el mètode de resolució, la majoria dels historiadors de la matemàtica 

coincideixen a dir que és el primer problema que porta a resoldre una equació de 2n grau. 

No s’està parlant de la fórmula 𝑥 = !!± !!!!!"
!!

, ni de les equacions tal com actualment 

s’escriuen (ax2+bx+c = 0), ja que tota aquesta escriptura és relativament moderna (s.XVI) 

sinó de problemes resolts de forma retòrica. 
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Un cop situat el problema i escrit el seu enunciat, s’inclou l’algoritme de càlcul que 

descriu l’escriba per resoldre el problema, és un redactat que dóna al lector una sèrie 

d’instruccions sobre les operacions que ha de realitzar amb els nombre que apareixen en 

l’enunciat del problema, sense cap mena d’explicació que permeti entendre perquè 

aquelles operacions duen a trobar els nombres (quantitats) que resolen el problema 

plantejat, les mesures del rectangle.  

 

La figura 5.1.14 mostra l’enunciat del problema, tal com apareix al dossier de 

treball2. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.14: L’enunciat del problema de la tauleta cuneïforme 

 

A continuació apareixen les descripcions retòriques que escriu l’escriba per a 

resoldre el problema (figura 5.1.15). No es tracta tant de que l’alumnat segueixi les 

instruccions per resoldre el problema sinó de mostrar que un cop se saben les operacions 

que cal fer, la resolució és tan automàtica com ho pot ser avui dia si s’utilitza la 

calculadora o l’ordinador. 

 

 

 

 

 

 
    Fig. 5.1.15: Explicacions de l’escriba 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Les figures són actuals, es van incloure per a facilitar la comprensió de la situació, atès que l’alumnat està 
habituat a aquest tipus de figures explicatives en els enunciats geomètrics.  

L’escriba	  descriu	  retòricament	  tot	  l’algorisme	  per	  a	  resoldre	  numèricament	  el	  problema.	  

13	  dividit	  per	  2:	  6	  ½	  (6,5)	  

	  6	  ½	  elevat	  al	  quadrat	  42	  ¼	  (42,25)D’aquesta	  àrea	  resta	  l’àrea	  donada	  30	  i	  obté	  12	  ¼	  	  

(12,25)	  Efectua	  l’arrel	  d’aquest	  nombre	  i	  obté	  	  3	  ½	  	  (3,5)	  	  

La	  longitud:	  6	  ½	  +	  3	  ½	  	  =	  10	  L’amplada:	  6	  ½	  -‐	  3	  ½	  	  =	  3	  
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De fet, es proposa l’alumnat que intenti trobar les mesures del rectangle a base 

d’una  prova assaig en una taula preparada amb tres columnes que mostra a la figura 

5.1.16. 

 

Es deixa per més endavant, al final del tema, retornar a les instruccions de 

l’escriba per fer-los adonar que són les mateixes operacions que fan ells després per 

resoldre les equacions de 2n grau a base de completar quadrats a través de diagrames 

successius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fig. 5.1.16: Taula per resoldre el problema per tempteig 

 

 

A partir d’aquesta primera introducció històrica, els passos següents fins arribar a 

la resolució de qualsevol equació de 2n grau mitjançant la completesa de quadrats,  

consisteixen en intentar aprofitar el procediment de càlcul per resoldre equacions de 1r 

grau (les regles operatives de l’àlgebra de 1r) i estendre’l a les equacions de 2n grau que 

ho permeten (les incompletes). 
 

 

Etapa B.  Resolució algebraica d’equacions de 2n grau incompletes 

 

En aquest apartat es pretén que l’alumnat posi en acció tot el que coneix de les 

regles de càlcul utilitzades per resoldre equacions de 1r grau (aïllar incògnites mitjançant 

la simplificació de l’equació al dividir-la per un nombre, el pas de termes d’una banda a 

l’altra de la igualtat i l’agrupació de termes del mateix grau), afegint-hi el fet que si es vol 

obtenir un nombre del que es coneix el seu quadrat, l’operació aritmètica que cal fer és 

l’arrel quadrada. 
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Així es planteja la resolució d’equacions dels tipus:   

x2 = c;  ax2 = c;  ax2 ± c =0  

en tots els casos es proposen equacions amb coeficients numèrics, deixant els 

paràmetres a i m, per més endavant, un cop s’hagin tret conclusions. Una part de 

l’exercici proposat es mostra a la figura 5.1.17. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 5.1.17: Equacions incompletes sense terme de 1r grau 

 

Un cop resoltes les equacions, es pregunten qüestions generals amb l’objectiu 

d’arribar a treure conclusions. Les preguntes són les que conté la figura 5.1.17.  

 

 

 
 

Fig. 5.1.18: Preguntes sobre les equacions incompletes 

 
 

A continuació se’ls demana que, a partir de parells de nombres, construeixin 

l’equació de 2n grau amb aquestes solucions3. També se’ls demana que construeixin 

alguna equació de 2n grau sense solució i que argumentin perquè no tindria solució. Cal 

comprovar que l’equació obtinguda és la demanada perquè interessa que quedi ben 

interioritzat que les solucions de l’equació són els nombres que compleixen l’equació. 

L’experiència diu que, fins i tot en alumnes de Batxillerat, moltes vegades aquesta idea no 

està prou clara. L’exercici proposat es pot llegir a la figura 5.1.19.  
	  
 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Òbviament en aquest cas només es donaven parelles de nombres iguals en valor absolut. 

1.	  Resol,	  aïllant	  la	  x	  i	  raonant,	  les	  equacions	  següents.	  Comprova	  substituint	  que	  
els	  valors	  obtinguts	  són	  solució	  de	  les	  equacions.	  
a)	   	   	   	   	   	   	   	  
b)	   	   	  
c)	   	   	   	   	  
d)	   	   	   	   	   	   	  
e)	   	  
f)	   	  
g)	   	  
h)	   	  

Què	  has	  vist	  resolent	  aquestes	  equacions?	  Quantes	  solucions	  hi	  ha?	  Tenen	  alguna	  relació	  entre	  
elles?	  Totes	  les	  equacions	  tenen	  solució?	  
	  

2.	  Per	  a	  cada	  apartat,	  escriu	  una	  equació	  de	  2n	  grau	  amb	  les	  solucions	  indicades	  i	  	  
comprova,	  	  resolent	  les	  equacions	  o	  substituint,	  	  que	  el	  que	  dius	  és	  cert.	  

	  
a)2	  i	  –2	   	  
b)3	  i	  –3	  	   	  
c)	  sense	  solucions,	  justifica	  que	  no	  en	  tindrà	  
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Fig. 5.1.19: Construcció d’equacions a partir de les solucions 

 

Després  és proposa la resolució d’equacions del tipus: 

 

x2 ± bx =0;  i el més general  ax2 ± bx =0 

 

En aquest cas, el procés d’aprenentatge comença amb la resolució d’equacions 

tipus x2  - bx =0 on s’aconsella, a través d’un exemple (numèric) a mig fer, que treballin 

amb  l’opció de passar termes a una banda i l’altra de la igualtat, treure factor i comparar 

les dues opcions. Els exercicis proposats es poden llegir a la figura 5.1.20.  

 

 
Fig. 5.1.20: Equacions incompletes sense terme de grau zero 

 

A continuació es demana que treguin conclusions i que escriguin equacions amb 

solució zero i un altre valor, o bé amb una única solució (solució doble). A continuació es 

demana que escriguin una equació que tingui per solució dos nombres diferents de zero. 

En aquest cas la idea és que l’alumnat no aconsegueixi fer-ho però que s’adoni que el 

tema està incomplet.  

 

És cert que la necessitat de completar el procés és més una necessitat del 

professorat que una motivació per a l’alumne, però malgrat tot s’ha inclòs en el 

desenvolupament del tema.  

 

En l’apartat següent es tracten les mateixes equacions que s’han resolt per 

mètodes numèrics però ara des del punt de vista geomètric. És la preparació per la 

resolució geomètrica de qualsevol tipus d’equació completant quadrats. 

3.	  Resol	  les	  equacions	  següents,	  utilitzant	  si	  et	  cal,	  algunes	  regles	  de	  l’àlgebra	  que	  ja	  coneixes.	  
Comprova	  substituint	  que	  les	  solucions	  són	  certes.	  

	  
	   Pas	  d’un	  terme	  a	  l’altra	  banda	  de	  la	  igualtat	  
	  	   Treure	  factor	  comú	  la	  x	  

	  
a)	   	  
b)	   	  
c)	   	  
d)	   	  
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Etapa C. Resolució geomètrica d’equacions de 2n grau incompletes 

 

En aquesta fase es tracta d’associar la resolució algebraica de les equacions 

incompletes amb la resolució geomètrica de les mateixes. La resolució geomètrica parteix 

de considerar x2 com el símbol que representa l’àrea d’un quadrat de mesura x de 

longitud i a partir d’aquí estirar el fil i llegir totes les equacions de l’apartat anterior com a 

àrees de figures compostes de quadrats iguals (des del punt de vista de les mesures de 

les àrees addicions per tant d’x2 ). 

 

Després d’un primer exemple resolt amb un quadrat perfecte i dibuixat damunt 

d’un full quadriculat, es planteja un segon exemple per resoldre, també amb un quadrat 

perfecte i damunt la quadrícula. Tots dos exemples es poden resoldre de forma visual, 

sense realitzar cap operació. En el tercer exemple desapareix la quadrícula, ara cal 

operar amb el nombre que representa l’àrea per obtenir la longitud del costat. El que es 

pretén és que l’alumnat dedueixi l’operació adient (l’arrel quadrada) per a obtenir la 

longitud del costat del quadrat, a partir de la seva àrea. En el darrer exemple, l’àrea ja no 

és un quadrat perfecte i no hi ha ajuda visual de full quadriculat. La figura 5.1.21 conté  

els quatre exemples comentats. 

 

 

 

  

  

 

 

 
Fig. 5.1.21: Quadrats dels que es coneix l’àrea i cal trobar el costat 

 

També es plantegen exemples en els que es dóna l’àrea d’una figura composta 

per més d’un quadrat (tots de la mateixa àrea) i en els que cal trobar la longitud del 

costat. La figura 5.1.22 conté aquests exemples. 
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Fig. 5.1.22: Diagrama compost per més d’un quadrat 

 

L’activitat següent (figura 5.1.23) demana als alumnes el procés contrari, a partir 

d’equacions escrites en llenguatge simbòlic, escriure la interpretació de les equacions en 

forma de figures geomètriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.23: Partint d’equacions incompletes dibuixar els diagrames que les representin 

 

La seqüència continua demanant a l’alumnat que tregui conclusions.  Després 

s’introdueix la resolució geomètrica de les equacions del tipus ax2 - bx = 0 i del tipus ax2 + 

bx = 0 (amb a i b, positius) i es demanen més conclusions.  

 

Per acabar, s’introdueixen un parell d’ítems (figura 5.1.24) adreçats a que 

l’alumnat faci una síntesi dels dos apartats (la resolució d’equacions incompletes 
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algebraicament i geomètricament) per tal d’entrar al nucli de la seqüència d’aprenentatge: 

la resolució completant quadrats de qualsevol tipus d’equació. Aquests apartats previs 

omplen una setmana sencera de classes (4 sessions), però cal anar avesant l’alumnat al 

raonament geomètric paral·lelament a l’algebraic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 5.1.24: Quadre resum de recapitulació. De les solucions a l’equació 

 

La segona columna recull el fet que un cop construïda una equació a partir de les 

seves solucions, aquesta no és única, sinó que són infinites i només cal anar multiplicant 

la primera equació per algun nombre. Insistir en aquest darrer punt és important perquè 

l’alumnat adquireixi la rutina (habilitat lectora-calculatòria) de simplificar les equacions, 

sempre que sigui possible, abans de començar a fer altres càlculs. L’altre quadre resum 

(figura 5.1.25) recull el procés contrari, el pas de l’equació a les solucions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.25: Quadre resum de recapitulació. De l’equació a les solucions 
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Etapa D. Resolució geomètrica d’equacions de 2n grau completes 

 

Aquest és el nucli del dossier de treball que es va utilitzar a l’aula de 3r d’ESO. Un 

cop plantejada la relació entre equacions de 2n grau i àrees de quadrats, i de sumes de 

quadrats, es tracta d’ampliar al cas general en què l’equació de 2n grau conté tots els 

termes (grau 2, 1 i 0):  ax2 + bx + c = 0 

 

El procés de resolució per la via del raonament geomètric és bàsicament el mateix 

per a totes les equacions, tot i que té algunes particularitats que depenen del signe positiu 

o negatiu dels coeficients dels seus termes. 

 

Es construeix  un primer diagrama a partir de la lectura i interpretació geomètrica 

de l’equació plantejada. Aquest primer diagrama conté un quadrat i un rectangle, del que 

és coneix l’àrea total. Després es transforma el quadrat i el rectangle en un únic quadrat, 

en el que encara es visualitza el quadrat inicial.  

 

Si del diagrama inicial es coneix l’àrea (representada pel terme independent de 

l’equació) es pot arribar a conèixer l’àrea del quadrat final. La seqüència de diagrames 

permet passar d’una relació de 2n grau entre les incògnites i les dades, a una relació de 

1r grau entre el costat del darrer quadrat, la incògnita cercada i un dels valors de les 

dades inicials (la meitat del coeficient de 1r  grau de l’equació).  

 

El pas del 2n grau al 1r grau es realitza quan de l’àrea del darrer quadrat s’obté la 

longitud del costat del quadrat. Aquest procés és el mateix que el descrit per la resolució 

de les equacions incompletes.  

 

Inicialment, en el procés d’aprenentatge d’aquest mètode de resolució de l’equació 

de 2n grau, les equacions de 2n grau no és plategen de la forma habitual ax2 + bx + c = 0, 

sinó en la disposició següent:  ax2 + bx = c . Això és així perquè aquesta disposició és la 

més adient per comparar dues àrees,  la que representa ax2 + bx i la que representa c, 

que com indica l’equació han de ser iguals.  

 

En realitat, es treballa amb l’equació simplificada x2 + bx = c, si el coeficient del 

terme de 2n grau no és 1, es divideix tota l’equació per a. Després de plantejar el 
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procediment del càlcul geomètric, es planteja l’equivalència entre les diferents maneres 

d’escriure una mateixa equació, passant termes a una banda o l’altra de la igualtat.  

La resolució geomètrica d’equacions de 2n completant quadrats geomètrics és 

pràctica i efectiva si els coeficients de l’equació reuneixen determinades condicions, per 

exemple que el coeficient de 1r grau sigui parell. Malgrat aquestes restriccions el 

procediment és prou general.  

La proposta de treball deixa fora alguna equació que es podria resoldre utilitzant la 

fórmula algebraica estàndard de la resolució de l’equació de 2n grau. L’opció pel 

raonament geomètric recolzat en els diagrames correspon a un 3r d’ESO i deixa per a 4t 

la resolució a través de la fórmula   !!± !!!!!"
!!

. S’aposta per la comprensió d’un procés 

de càlcul que introdueix la connexió entre àlgebra i geometria per tots els beneficis que 

comporta en l’assentament del llenguatge algebraic, més que per l’eficàcia del mètode de 

resolució en sí. 

 

A partir de l’equació general simplificada (x2 + bx = c) el procés d’aprenentatge es 

divideix en quatre casos, corresponents al signe positiu o negatiu dels coeficients b i c, és 

a dir: 

 x2 + bx = c 

 x2  -  bx = c 

x2 + bx = - c 

 x2  -  bx = - c  amb b i c > 0 

 

S’estableix aquesta diferenciació per tal de començar treballant amb el concepte 

de mesures de longituds i àrees positives. Després s’introdueixen les longituds negatives. 

En realitat, més que mesures negatives s’introdueix la resta de longituds i s’admet que en 

determinades condicions el resultat és negatiu. En els dos darrers casos s’introdueix el 

concepte d’àrea negativa.  

 

Un cop s’ha treballat amb les quatre opcions, s’estableix una manera gairebé 

general o única per tots els quatre casos, tal com s’explica en el procés d’aprenentatge. 

 

L’equació inicial que es planteja en la proposta és del tipus  x2 + bx = c (amb b i c 

> 0), tot i que cal aclarir que es treballa amb coeficients numèrics i no amb paràmetres, és 

a dir amb x2 + 10x = 39. Evidentment els coeficients 10 i 39, no són coeficients qualssevol 

sinó que compleixen un certs requisits per tal que el procés de càlcul no es compliqui 
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excessivament. És important remarcar que les equacions de 2n grau que apareixen en 

els llibres de text per resoldre amb la fórmula !!± !!!!!"
!!

, també tenen certes restriccions, 

per exemple que el discriminant de l’equació, b2 – 4ac, sigui un quadrat perfecte. 

 

La primera equació de 2n grau completa que es proposa resoldre a l’alumnat, amb 

unes certes pautes, és l’equació  x2 + 10x = 39. Un cop feta la lectura de la fórmula 

algebraica, el primer pas és construir una figura que contingui un quadrat i un rectangle 

(x2 + 10x) i tenir present que l’àrea total és 39. Així, l’equació       x2 + 10x = 39  passa a 

ser el diagrama que mostra la figura 5.1.26. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.26: Interpretació geomètrica de l’equació x2 +10x = 39 

 

Tot consisteix en fer les transformacions adequades per tal que el diagrama es 

transformi en un quasi quadrat, d’àrea també 39 i  del qual es pugui reconèixer, sempre 

que faci falta, on ha anat a parar la x i els altres coeficients. L’enunciat adreçat a l’alumnat 

queda recollit a la figura 5.1.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.27: Enunciat de la resolució geomètrica d’equacions 

 

El procés de resolució que es proposa a l’alumnat s’inicia amb la referència a la 

història, tal com mostra la figura  5.1.28. 
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Fig. 5.1.28: Referència històrica 

 

Després continua amb una successió de diagrames en els que cal anar situant els 

valors de les longituds indicades amb interrogants, tal com mostra la figura 5.1.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.29: Successió de diagrames 

 

Però la resolució geomètrica només obté les solucions positives de l’equació, ja 

que el procés geomètric tracta de mesures, i en aquest context la mesura es considera 

sempre només en positiu.  
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Fig. 5.1.30: Equacions incompletes amb solucions negatives 

 

Per tal de lligar la resolució d’equacions de 2n grau completes a la situació 

treballada amb les incomplets, on de fet en algun cas també s’interpreten mesures en 

negatiu, per exemple en el cas de la resolució de x2 + 5x = 0. La figura 5.1.30 recull el 

plantejament de resolució quan cal utilitzar valors negatius.  

 

Després s’introdueix el fet que les arrels dels nombres positius donen dos valors, 

el positiu i el negatiu. La proposta plantejada queda recollida a la figura 5.1.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.31: Introducció de les solucions negatives 

 

A continuació es proposen una sèrie d’equacions per a resoldre, on cada vegada 

s’acaba demanant la comprovació substituint. Observi’s que, en els darrers casos, les 

equacions s’introdueixen ja en el format habitual, amb tots els termes a una banda de la 

igualtat. Amb aquests exemples es pretén establir un mètode general en el format 

d’equacions x2 + bx + c =0. La figura 5.1.32 mostra els exemples plantejats 



 262 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.32: Quatre equacions 

 

Les següents equacions que es proposen per resoldre amb el mateix procediment, 

completar quadrats geomètrics, són les del tipus x2 - bx = c. La primera proposada és 

l’equació x2 - 10x = 39 perquè la primera proposada al treballar les del tipus x2  + bx = c és 

l’equació x2 + 10x = 39. S’opta per introduir el concepte de resta entre longituds, més que 

el de longituds negatives. En l’anàlisi de les produccions de l’alumnat es veu com alguns 

alumnes segueixen la via de la resta i uns altres treballen amb longituds negatives. La 

figura 5.1.33 recull la concreció de la nova proposta de treball i la figura 5.1.34 els nous 

exercicis per practicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.33: Resolució quan el coeficient de 1r grau és negatiu 

 

Per tal de recolzar el raonament visual geomètric i fins i tot el raonament visual 

geomètric lligat a la manipulació d’objectes que tinguin relació amb el problema, s’afegeix 

un recurs al dossier de treball.  
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Fig. 5.1.34: Equacions amb termes de 1r grau negatius 

 

Es tracta d’un retallable de paper que ajuda a diferenciar el dos casos, x2  + bx = c  

de  x2  - bx = c , amb b i c > 0. El retallable introduït, té dues cares, per una s’hi representa 

x2  - 6x = 40 (Fig. 5.1.35) i  per a l’altra x2  + 6x = 40 (Fig. 5.1.36).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 5.1.35: Primera cara plegada (x2  - 6x = 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.1.36: Segona cara desplegada (x2  - 6x = 40) 
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Finalment, s’introdueix la resolució quan l’àrea global del diagrama s’ha 

d’interpretar com una àrea negativa, els dos darrers casos dels quatre inicials enunciats:  

 

x2 + bx = - c     x2  -  bx = - c  amb b i c > 0 

 

Seguint el fil del context històric, cal aclarir que al-Khwarizmi no havia utilitzat 

longituds ni àrees negatives i així es va fer constar en la proposta per a l’aula, com queda 

recollit a les figura 5.1.37. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.37: Equacions amb àrees negatives 

 

Les darreres equacions proposades per resoldre són les que mostra la figura 

5.1.38. 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.38: Més equacions que representen àrees negatives 

 

 

Etapa D. Cerca d’informació sobre el context històric d’al-Khwarizmi 

 

El dossier de treball es clou amb la cerca i contrast d’informació sobre el 

personatge introduït com l’autor del procediment de resoldre equacions de 2n grau 

completant quadrats geomètrics: al-Khwarizmi. L’activitat proposada consisteix en cercar 

informació bàsicament per internet, amb la recomanació habitual de no copiar res que no 

s’entengui.  

 



 265 

L’activitat la poden fer els alumnes a casa. Cal insistir que, si es troba alguna 

informació que sembli rellevant pel tema, tot i que no s’entengui, es dugui. En la gestió de 

la posada en comú de la informació recollida pels alumnes és on s’acaba de construir el 

coneixement sobre l’autor i la seva obra. La figura 5.1.38 recull les preguntes prèvies 

adreçades a l’alumnat sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.39: Context històric d’al-Khwarizmi 

 

 

5.1.3. Descripció de la prova 

 

La prova, coherent amb la proposta de treball a l’aula, consisteix en comprovar 

fins a quin punt l’alumnat era capaç de resoldre qualsevol tipus d’equació de 2n grau 

mitjançant l’ús de diagrames i arguments visuals, així com de reconstruir equacions de 2n 

grau a partir de diagrames.  

 

Consta de les 5 qüestions següents (veure la prova complerta a l’annex). 

 

Qüestió 1  
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A partir d’un diagrama format per un o diversos quadrats, amb una etiqueta 

numèrica indicant l’àrea i una etiqueta algebraica (x) indicant el costat d’un dels quadrats,  

es demana a l’alumne que expliqui el raonament que utilitza per obtenir el valor x en  

cada una de les figures.  També es demana que escrigui l’equació que està resolent. La 

figura 5.1.40 mostra la primera qüestió de la prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.40: Qüestió 1 de la prova 

 

La intencionalitat d’aquesta qüestió és seguir el raonament que utilitza l’alumne 

per resoldre l’equació i comprovar fins a quin punt relaciona el diagrama que se li 

presenta amb la resolució d’una equació de 2n grau escrita en termes algebraics. 

 

Qüestió 2 

 

A partir d’una equació incompleta de 2n grau, es demana la resolució algebraica, 

la comprovació substituint de les solucions obtingudes i la resolució geomètrica. La figura 

5.1.41 mostra la segona qüestió de la prova. 

 

Es planteja aquesta segona qüestió de la prova, seguint la idea d’anar del 

diagrama a l’equació i viceversa de l’equació al diagrama. Cal tenir present que durant el 

procés d’ensenyament les equacions incompletes de 2n grau es resolen algebraicament i 

geomètricament. En canvi les completes només es resolen geomètricament, deixant per a 

4t d’ESO la resolució algebraica. 
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Fig. 5.1.41: Qüestió 2 de la prova 

 

 

Qüestió 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1.42: Qüestió 3 de la prova 

 

Resoldre 2 equacions completes (amb tots els termes) i simplificades (amb el 

coeficient del terme de 2n grau unitari) de 2n grau i comprovar substituint a l’equació que 

les solucions són correctes. La figura 5.1.42 mostra la tercera qüestió de la prova. 

 

 

Qüestió 4 
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Construir un retallable de paper (quadrat), fer-hi els plecs adients perquè 

representi el diagrames associats a les dues equacions de 2n grau de la qüestió anterior i 

situar damunt del retallable les etiquetes numèriques i algebraiques relacionades amb la 

resolució de les dues equacions. La figura 5.1.43 mostra les instruccions contingudes a la 

prova. 

 
Fig. 5.1.43: Qüestió 4de la prova 

 

Qüestió 5 

 

Resoldre 4 equacions de 2n grau (també simplificades) en els quatre casos 

possibles, coeficients de 1r grau positiu o negatiu i coeficient de grau zero positiu o 

negatiu. La figura 5.1.44 mostra aquestes 4 equacions.  

 

 
Fig. 5.1.44: Qüestió 5 de la prova 

 

 

5.2. Descripció de l’activitat 1  
 
 
5.2.1. Context de l’activitat 
 
 

Aquesta activitat forma part de la prova que van realitzar els dos grups d’alumnes 

de 3r d’ESO (curs 2009-10) de l’INS Badalona VII, un cop acabat el dossier del tema. El 

dossier i la prova, així com les intencions educatives dels mateixos s’han descrit i 
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analitzat en l’apartat anterior i es poden consultar íntegrament en l’annex d’aquesta 

memòria. L’activitat 1 es correspon amb l’apartat a) de la pregunta 3 de la prova. La 

pregunta 3 conté dos apartats: a i b. La prova consta d’un total de 5 preguntes. 

El tipus d’activitats plantejades a la prova, estan en concordança amb el que s’ha 

treballat a l’aula. Des del punt de vista procedimental, la intenció final del dossier és que 

l’alumnat resolgui qualsevol tipus d’equació de 2n grau mitjançant arguments geomètrics 

a base de completar quadrats. S’opta per deixar la fórmula algebraica de la resolució de 

l’equació de 2n grau per al curs següent (4t d’ESO), per forçar que tothom utilitzi com a 

primer i únic mètode el raonament visual.  

 

En el context d’una prova els alumnes treballen de forma individual, amb o sense 

apunts, segons el que s’hagi acordat prèviament. En aquest cas la prova s’ha fet sense 

apunts per comprovar també fins a quin punt han interioritzat el procés que necessiten 

realitzar per a cada tipus d’equació plantejada. 

 

 

5.2.2. Enunciat complet de l’activitat 1 

 

La figura 5.2.1 mostra l’activitat 1 amb el mateix format en que es  

va presentar a l’alumnat a la prova.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2.1: Enunciat de l’activitat 1 

 

Característiques de l’equació plantejada 

 

Les característiques següents són comunes per a les equacions de 2n grau 

complertes (tenen tots els termes: els de grau 2, grau 1 i grau 0) tant per les que 

apareixen en el dossier de l’aula com a la prova. Es refereixen a la distribució dels termes 

dins de l’equació però també als coeficients de cadascun dels 3 termes que conté 

l’equació. 

 

3.	  Resol	   les	  equacions	  següents,	   escrivint	   tots	   els	   passos	   i	  els	  valors	   que	   vas	  deduint	  amb	   l’ajuda	  
dels	  diagrames.	  	  Comprova	  després	  substituint	  que	  els	  teus	  resultats	  són	  correctes.	  
	  
Resolució	  	   Comprovació	  substituint	  
a)	   	  
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La col·locació o distribució dels termes a l’equació segueix l’esquema següent: 

 

 terme de 2n grau ± terme de 1r grau = terme de grau 0 

El primer coeficient que trobem al llegir l’equació és doncs el de 2n grau. Totes les 

equacions completes estan simplificades (tenen el terme de 2n grau amb coeficient 

unitari). Segueix el de 1r grau, que tant pot ser positiu com negatiu. En l’activitat 1 és 

positiu i en l’activitat 2 és negatiu. Finalment, el terme independent pot ser positiu o 

negatiu. Tant en l’activitat 1 com en la 2 el terme independent o de grau zero és positiu.  

 

Cal dir també que tots els coeficients de les diferents equacions que s’han utilitzat 

al llarg de tota la unitat  s’han triat de manera que en el procés de resolució, l’arrel 

quadrada que cal calcular sigui sempre la d’un quadrat perfecte.  A més,  a totes les 

equacions de la prova, el coeficient del terme de 1r grau és parell per a facilitar els càlculs 

i evitar haver de treballar amb fraccions.  

 

S’ha fet així perquè la proposta de resolució de les equacions a base de completar 

quadrats geomètrics es fonamenta justament en el càlcul de l’àrea d’un quadrat final del 

que després se’n dedueix la longitud del costat i tot resulta més entenedor si el costat té 

una longitud sencera. Amb el mateix argument es justifica el fet que el coeficient del 

terme de 1r grau sigui parell. Ja s’ha dit que aquestes restriccions no suposen un 

problema respecte a la validesa del mètode per resoldre equacions, atès que quan s’opta 

per utilitzar l’equació !!± !!!!!"
!!

 habitualment també s’imposa la restricció que el 

discriminant de l’equació, b2 – 4ac, sigui un quadrat perfecte. 

 

 

 

5.2.3. Resultats d’aprenentatge esperats  

 

Seguint la terminologia introduïda per Simon (1995), i de manera semblant al 

capítol anterior, es descriu la trajectòria hipotètica d’aprenentatge prevista per la 

professora i es compara amb la seguida per un alumne. 

 

Tenint en compte els passos i la metodologia seguida en el procés 

d’aprenentatge, el que s’espera que facin els alumnes és resoldre l’equació pel mètode 

geomètric de completar quadrats, mitjançant diagrames successius (a partir d’ara sèries 
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diagramàtiques). El procés de resolució de l’equació acaba quan, damunt del darrer 

diagrama, s’interpreten els nous valors obtinguts de longituds i àrees en les 

transformacions dels diagrames i a partir d’ells s’estableixen noves relacions algebraiques 

més senzilles (de 1r grau en lloc de segon) que els alumnes resolen aïllant incògnites. 

 

En la resolució d’equacions, a través de sèries diagramàtiques que s’ha impulsat 

en el procés d’ensenyament/aprenentatge a l’aula, s’han previst un màxim de 5 

diagrames. El pas d’un diagrama al següent comporta un petit avenç en la resolució del 

problema, a cada diagrama apareix una nova dada que s’utilitzarà en el diagrama 

següent per a deduir-ne una de nova. 

 

Si bé aquest és el nombre màxim de diagrames, alguns alumnes, i de fet a les 

sessions de treball a l’aula així s’ha anat veient, consideren que fer tants diagrames és 

“una pèrdua de temps” i el que fan és concentrar totes les deduccions en menys 

diagrames, fins i tot n’hi ha que en tenen prou amb un de sol per a resoldre el problema. 

En la successió dels diagrames previstos s’ha indicat quina és l’acció clau de cada 

transició amb una fletxa i un verb que defineix el procés de canvi d’un diagrama al 

següent.  

 

Per construir el primer diagrama cal llegir l’equació i fer una interpretació 

geomètrica de las dades que conté i de les seves relacions. La disposició de l’equació 

(terme de 2n grau i terme de 1r grau a l’esquerra de la igualtat i el terme independent a la 

dreta) pretén seguir sempre el mateix esquema i busca treballar, des del punt de vista 

geomètric, amb la igualtat d’àrees. L’expressió de l’esquerra representa el valor de l’àrea 

d’una figura formada per la juxtaposició d’unes altres dues: un quadrat i un rectangle. 

L’expressió de la dreta correspon a l’àrea d’una altra figura i el que diu la igualtat 

algebraica es tradueix en una igualtat entre les àrees de dues figures, la que correspon a 

l’esquerra de la igualtat i la de la dreta. 
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Fig. 5.2.2: Primer diagrama 

L’equació x2 + 6x = 40, des d’aquest punt de vista geomètric,  indica que una àrea 

formada per dues figures d’àrees respectives x2 i 6x, formen una figura d’àrea 40.   

 

En aquesta situació, x2 s’interpreta com l’àrea d’un quadrat de costat x i 6x  com 

l’àrea d’un rectangle de costat 6 i x respectivament. L’addició x2 + 6x s’interpreta com que 

les dues figures estan juntes i relacionades, d’on s’obté el diagrama que mostra la figura 

5.2.2. 

 

En el primer diagrama apareixen tots els termes de l’equació: x2, 6x, 40.  Situar-los 

en el lloc adequat vol dir que s’està fent la interpretació de les dades de l’equació damunt 

el diagrama correctament , si aquest primer pas no es du a terme amb èxit, és difícil que 

la resolució final sigui la correcta, com es veu en l’anàlisi de les resolucions de l’alumnat.     

 

El pas del diagrama 1 al 2 consisteix en partir el rectangle menor, el d’àrea 6x, en 

dos rectangles d’àrea igual, tal com mostra la figura 5.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.2.3: Transició del diagrama 1 al 2 

 

A nivell d’etiquetes, el 6 es converteix en dos tresos. La majoria d’etiquetes ja no 

calen, ja s’ha fet la interpretació de les dades damunt del 1r diagrama. Es pot esperar que 

apareguin els dos tresos i que continuï l’etiqueta x. En certa manera, aquesta etiqueta 

garanteix la continuïtat del procés i fa que no es perdi de vista la interpretació geomètrica-

visual del significat de la incògnita. 

 

El pas del diagrama 2 al 3 (figura 5.2.4) consisteix en reagrupar les figures del 

diagrama 2 de manera que s’avanci cap a la consecució del quadrat final, per això s’ha 

optat per anomenar a la figura del diagrama 3 quasi-quadrat. En aquest transformació les 

protagonistes són les figures, les etiquetes continuen igual. És de preveure que molts 
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alumnes no dibuixin els dos diagrames, que incorporin les transformacions en un de sol. 

Cal recordar que a totes les equacions de la prova el coeficient del terme de 1r grau és 

parell per evitar haver de treballar amb fraccions. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.2.4: Transició del diagrama 2 al 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.2.5: Transició del diagrama 3 al 4 

 

El pas del diagrama 3 al 4 (figura 5.2.5) consisteix en completar la figura del 

diagrama 3 fins aconseguir un quadrat. Aquest és el punt clau en la resolució del 

problema i en el diagrama 4 és on apareix l’etiqueta clau per la resolució numèrica del 

problema, el 9. És d’esperar que els alumnes que optin per fer un sol diagrama, aquest 

sigui el 4, com realment es veu després en l’anàlisi de les produccions dels alumnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.2.6: Transició del diagrama 4 al diagrama 5 
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En el pas del diagrama 4 al 5 els protagonistes són els números que expressen 

valors de mesures d’àrees i que duen a fer l’operació: 40 + 9 = 49, com a interpretació de  

l’acció que hi ha darrera de la transformació és una suma. El diagrama 5 no és 

imprescindible per realitzar el raonament anterior, de fet es pot dur a terme sobre el 

mateix diagrama 4,  recuperant el valor 40 i interpretant-lo damunt el diagrama 4. Aquest 

fet fa pensar que molts alumnes, com es comprova després, no faran el diagrama 5. 

 

A partir d’aquí, tant si els alumnes arriben al diagrama 5 com si es queden en el 4,  

s’espera que completin el raonament i la resolució del problema fent la interpretació 

algebraica del darrer diagrama, els indicadors que es preveuen són el càlcul  

 

49 = ±7 

 

i l’escriptura de de les relacions següents: 

 

x + 3 = 7 i x + 3 = -7 

 

d’on es pot deduir, per les regles de l’àlgebra de 1r grau (els alumnes les coneixen des de 

2n d’ESO i també les han practicat durant el curs en la resolució d’equacions de 1r grau i 

de sistemes d’equacions de 1r grau) que: 

 

x = 7 – 3  i x = - 7 - 3  

 

que porta, respectivament, a les dues solucions de l’equació: 

x = 4 i  x = -10 

 

Pel que fa a la darrera qüestió plantejada, la comprovació substituint, s’espera que 

els alumnes substitueixin el valor de la x , primer per 4 i després per -10, i que indiquin 

d’alguna manera que 4 i -10 eren els nombres que complien les relacions indicades en 

l’equació de partida. 

 

Els indicadors, en aquest cas, que s’espera trobar escrits són les expressions 

següents: 

42 + 6·4 = 40  i (-10)2 + 6·(-10) = 40,  o d’altres amb el mateix significat. 
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Per il·lustrar aquesta previsió es presenta (figura 5.2.7) la resolució i la 

comprovació substituint realitzada per una alumna, perquè mostra força bé la trajectòria 

hipotètica d’aprenentatge (THA) que es preveu que seguiran els alumnes. 
 

 

Fig. 5.2.7: Resolució de l’alumna 1 

	  
En la figura es veu un primer diagrama de l’alumna on situa el valor 40 per indicar 

l’àrea total del quadrat i el rectangle adjacent. Així l’alumna està indicant que les dues 

figures que ha dibuixat, el quadrat i el rectangle entre les dues sumen una àrea igual a 

40.   

Interpreta l’equació x2 + 6x = 40, des del punt de vista geomètric,  indica que una 

àrea formada per dues figures d’àrees respectives x2 i 6x, formen una figura d’àrea 40.  

Damunt del diagrama només situa el valor dret de l’equació. Aquesta alumna no 

necessita escriure-hi x, ni x2 ni 6x, els “veu” damunt de la figura sense escriure’ls. Veu un 

quadrat i interpreta  x2 , veu el rectangle adjunt i interpreta 6x, com la seva àrea.  

 

El primer diagrama de l’alumna és el que s’havia previst, des del punt de vista de 

la figura que conté, però ha fet un “estalvi” d’etiquetes perquè no les ha necessitat, les 

“veu” només de llegir el diagrama. 

 

En el diagrama següent, l’alumna parteix el rectangle, tal com es preveia, és el 2n 

diagrama previst als resultats d’aprenentatge que s’esperaven, però un altra vegada hi ha 

estalvi d’etiquetes per part de l’alumna, només hi situa les dues claus en aquest moment 

per seguir el procés, els dos tresos.  

 

El tercer diagrama de l’alumna és el diagrama 4 dels resultats d’aprenentatge 

esperat, s’ha saltat el 3 perquè no l’ha necessitat. Els diagrames són les figures que, 

mitjançant transformacions, guien en les operacions que calen per resoldre el problema.  
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En la seqüència d’operacions a realitzar per resoldre l’equació de 2n grau 

completant quadrats, del 6, es passa al 3, per això l’alumna ha dibuixat el diagrama 1 i el 

2. El pas següent és calcular 32 = 9. Per arribar a aquest càlcul mitjançant diagrames, 

l’alumna ha identificat un quadrat de costat 3 del que després ha calculat l’àrea, però ho 

ha pogut fer sense el diagrama 3 perquè en el diagrama 4 ja té el quadrat. 

 

Cal observar també que l’alumna conserva les proporcions de les diferents figures 

de la sèrie diagramàtica, encara que no hi escriu la x damunt de cap dels diagrames, 

conserva la mesura del costat en els tres diagrames de la sèrie.  

 

En els diagrames 3 i 4 esperats no apareix el 40, en canvi l’alumna l’incorpora 

damunt del tercer diagrama. En certa manera, així s’estalvia de fer el diagrama 5 de la 

sèrie diagramàtica, el que li permet dir que la següent operació, després de trobar el 9 és 

sumar 40 i 9. És a dir, en termes geomètrics trobar l’àrea del nou quadrat obtingut amb la 

transformació de la figura d’àrea 40, un cop s’hi ha afegit el quadrat d’àrea 9. 

 

Al marge del diagrama, l’alumna calcula, com s’havia previst, 49 = ±7 i després 

també segueix els passos previstos:  

 

x + 3 = 7 i la seva resolució aïllant, x = 7 – 3 = 4,  

 

així com la solució corresponent a l’arrel negativa de 49.  Cal remarcar que si bé s’havien 

previst dos passos, o dues expressions successives: 

 

 x = 7 – 3  i  x = 4, 

 

és habitual que els alumnes intentin suprimir o alleugerir passos que ells i elles no veuen 

necessaris, 7 – 3 dóna per resultat 4, per tant s’escriu immediatament al costat. Escriure 

a banda x = 4, és una tendència més pròpia del professorat que pensa en termes 

algebraics i en resolució d’equacions, més que en termes aritmètics de resultat 

d’operacions.  

 

Fins aquí, la previsió del que es pretén que facin els alumnes i també el seguiment 

d’un cas concret per comparar i veure si es desvia molt o poc del que s’havia previst. En 

aquest cas, l’alumna s’ha estalviat d’escriure bàsicament les etiquetes algebraiques i ha 
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fet un seguiment curós de les etiquetes numèriques, que són els valors amb els que li 

calia fer les operacions.  

 

Aquesta primera comparació entre el que s’havia previst i el que ha fet una 

alumna concreta, dóna una primera idea del que després s’ha trobat quan s’han analitzat 

més produccions d’alumnes.  

 

Els alumnes organitzen la seva pròpia sèrie diagramàtica amb més o menys 

figures d’acord amb les seves necessitats. Per als alumnes, la sèrie no és el fi últim del 

procés de resolució del problema sinó el fil conductor per saber les operacions que cal 

fer. Així es veu en l’anàlisi de les produccions de l’alumnat en l’activitat 1.  

 

Unes alumnes necessiten més diagrames i d’altres menys. Uns hi escriuen moltes 

etiquetes i d’altres menys. En el treball de l’alumna anterior no només hi ha etiquetes 

numèriques, aquesta tendència es tornarà a trobar en els altres treballs? Quin sentit o 

quina interpretació se li pot donar? 

 

L’alumna s’ha saltat dos dels diagrames previstos en els resultats d’aprenentatge 

esperats, aquest fet serà també una tendència dels altres treballs analitzats? Portant-ho 

al límit, és possible resoldre el problema raonant geomètricament amb un únic diagrama? 

 
L’anàlisi de diferents alumnes i de diferents problemes pretén trobar fets que es 

puguin classificar i organitzar, per trobar pautes generals, tendències. Així es contestaran 

les preguntes anteriors i es podran recollir una sèrie de fets que permetran arribar a uns 

primers resultats més generals.  	  

	  

Al capítol 4 l’anàlisi de les produccions de l’alumnat s’ha realitzat utilitzant les 

categories descrites en el capítol 3: construcció del diagrama de càlcul, manipulació i 

transformació del diagrama, lectura i interpretació del diagrames. En aquest capítol s’han 

utilitzat les mateixes categories i tot l’engranatge dissenyat al capítol 3 perquè les 

activitats analitzades en els dos capítols (4 i 5) tenen molts punts en comú i s’ha pogut fer 

servir la mateixa metodologia d’anàlisi.   

 

Una comparació més extensa sobre les característiques comunes a les activitats 

analitzades relatives a la resolució de problemes de triangles rectangles amb diagrames 
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de càlcul i a la resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats geomètrics, es pot 

llegir al capítol 3, punt 4 en la descripció dels instruments d’anàlisi.  

 

La figura 5.2.8 recull el procés evolutiu de la resolució d’un problema amb 

diagrames de dades i diagrames de càlcul.  

 

 

Fig. 5.2.28: Procés evolutiu de la resolució d’un problema amb diagrames de dades i diagrames de càlcul.  

 

En la resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats geomètrics, el 

problema que han de resoldre els alumnes és la pròpia equació, no tenen un enunciat 

que hagin d’interpretar i reescriure en forma de diagrama de dades. En aquest cas, del 

problema (l’equació a resoldre) es passa directament a la construcció del primer 

diagrama de càlcul, això converteix l’equació algebraica en una construcció geomètrica 

formada per quadrats i rectangles i on cada terme de l’equació passa a interpretar-se com 

la mesura d’una àrea del diagrama. 

L’esquema de la figura 5.2.28, conté un problema (l’equació de 2n grau) que es 

reescriu en forma de diagrama de càlcul. Segueixen nous diagrames sorgits de la 

transformació del primer i a cada nou diagrama l’alumne va fent la relectura o 

interpretació de les dades que té damunt del diagrama com a mesura de noves longituds i 

àrees.  

 

Aquest fil conductor: problema →  construcció del 1r diagrama de càlcul → 

interpretació del diagrama → construcció del 2n diagrama… és el que s’ha seguit per 

analitzar les produccions dels alumnes. I també, com en el capítol 4, s’han utilitzat les 

categories establertes en el capítol 3, d’acord amb les afirmacions de Barwise i 
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Etchamendy (1996), Cheng (2001), Giaquinto (2007) i Giardino (2009). Ells constaten que 

els diagrames els fan persones i, per tant, a l’analitzar el diagrama cal tenir en compte, 

com a mínim, dues qüestions diferents: com és el diagrama i com l’utilitza o el manipula 

l’usuari, és a dir quina estructura té el diagrama i quin significat li dóna l’alumne quan 

l’està utilitzant. 

 

 

 

5.3. Anàlisi de les produccions de l’alumnat en l’activitat 1 

 
5.3.1. Construcció del primer diagrama  

  
La figura 5.3.1 mostra el diagrama 1 amb les etiquetes esperades. Més endavant 

s’analitza si són aquestes, o no, les que hi posa l’alumnat. 

 

 

 

 

 
 
Fig. 5.3.1: Diagrama 1 

 

Un nombre important d’alumnes, 16 de 21, dibuixen el diagrama 1. A continuació 

es descriu quina estructura tenen els diagrames dibuixats pels alumnes i quin significat li 

donen. Per a tota aquesta anàlisi l’alumnat s’ha numerat de l’1 al 21, segons els criteris 

descrits en el capítol corresponent a la metodologia utilitzada per a la recerca. 

 

 

A. Estructura del diagrama: elements i configuració 

 

Com és realment el diagrama 1, segons els 16 alumnes que l’utilitzen? 

a) 10 alumnes (1, 5, 6, 9,10,11,13,14,15,17)  dibuixen un quadrat i un rectangle. 

b) 5 alumnes (7,8,12,20,21) dibuixen dos rectangles. Aquesta inexactitud no 

suposarà un obstacle per resoldre el problema, 3 dels 5 alumnes el resoldran 

bé. 
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c) 1 alumne (18) dibuixa un sol quadrat. En aquesta cas la inexactitud si que serà 

un obstacle per la resolució correcta del problema.  

  

Els 15 alumnes que han dibuixat dues figures (12 + 3) en el diagrama 1, ho han fet 

de manera que aquestes figures tenen un costat adjacent (categoria topològica) i un 

costat comú (categoria mètrica). 

En resum, en la lectura dels 16 diagrames del tipus 1 que han utilitzat els alumnes 

per resoldre el problema, s’observa que majoritàriament (10 de 16) aquest diagrama es 

caracteritza per ser un rectangle apaïsat que conté un quadrat, d’alçada igual al rectangle 

i un segon quadrat que completa la figura, tal com es visualitza a la figura 5.3.2. 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 5.3.2: Estructura del diagrama 1 

 

Aquest fet fa pensar que els alumnes interpreten l’enunciat del problema, resoldre 

una equació de 2n grau, en terme geomètrics, és a dir que saben que, per resoldre 

l’equació, han de fer una sèrie de diagrames. Que el primer d’aquests diagrames està 

format per un quadrat i un rectangle perquè al llegir l’equació x2 + 6x = 40, interpreten 

geomètricament la banda esquerra de la igualtat com les àrees respectives d’un quadrat i 

d’un rectangle que sumades són igual a 40.  

 

Sense entrar encara en l’anàlisi del significat del diagrama, el que sí diuen els fets 

recollits és que els alumnes davant d’una equació de 2n grau com la del problema 

plantejat, amb l’estructura   x2 + mx = n, interpreten que el primer diagrama consta d’un 

quadrat i un rectangle, perquè visualitzen x2 com un quadrat i mx com un rectangle. 

Alguns alumnes visualitzen aquestes figures però no les dibuixen perquè aquest 

diagrama no els dóna informació nova sobre quines operacions cal fer amb els valors del 

problema, només situar les dades els hi dóna significat geomètric.  

 

 

 



 281 

B. Significat del diagrama: etiquetes i traducció de dades 

 

Les etiquetes que utilitzen els alumnes informen sobre el significat que per a ells 

té el diagrama i la relació que estableixen entre les dades del problema i les noves dades 

que van deduint a mesura que el van resolent. 

 

Les etiquetes són els símbols numèrics o algebraics escrits al damunt del 

diagrama. Els mateixos símbols poden aparèixer, o no, en el full, a banda del diagrama, 

sense estar-hi aparentment relacionats. En aquest cas no es consideren que siguin 

etiquetes del diagrama perquè no estan damunt o dins del diagrama. 

 

Les etiquetes s’han classificat en numèriques o algebraiques. Les primeres 

s’expressen amb nombres i les segones són les que introdueixen termes amb x o x2. 

 

Les etiquetes numèriques utilitzades per l’alumnat en aquest diagrama són dues: 

6, 40. 

 
etiquetes només el 6 6 i 40 només el 40  

quins alumnes? 5,11,12,13,15 6,7,10,14 1,8,9,17,18,20,21  

nº total d’alumnes 5 4 7 16 

 

Fig. 5.3.3: Etiquetes numèriques del diagrama 1 

 

En la taula de la figura 5.5.3 es veu la distribució de les etiquetes 6 i 40 entre els 

alumnes que les han fet servir en aquest diagrama, en negre els que han resolt l’equació 

fins al final, en  vermell els que no. 

En la taula s’observa que els 4 alumnes que posen les dues etiquetes resolen el 

problema bé fins al final.  

 

Si s’analitzen les etiquetes per separat: 

 

Onze alumnes utilitzen l’etiqueta 40 (4 +7). D’aquests 11, 8 alumnes, resolen el 

problema bé fins al final. Els 3 que no resolen el problema bé, presenten diferents 

problemàtiques. Un alumne interpreta el 40 com si fos x2, és a dir com si 40 només fos 

l’àrea del quadrat de costat x. En els altres dos casos el procés de resolució s’atura en el 

diagrama 4, sense arribar a fer deduccions posteriors 
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Nou alumnes utilitzen l’etiqueta 6 (5 alumnes només hi posen aquesta etiqueta i 4 

alumnes posen també l’etiqueta 40). D’aquests 9 alumnes, 8 resolen el problema bé fins 

al final. Dels 4 alumnes que només utilitzen l’etiqueta 6, dos d’ells, utilitzen l’etiqueta 40 

en algun altre diagrama, però en canvi n’hi ha dos que no fan servir mai el 40 com a 

etiqueta en cap diagrama. Aquests dos alumnes que no usen a cap diagrama l’etiqueta 

40, sí que utilitzen el valor 40 en la interpretació final fent operacions. En resum, la 

conjunció de les dues etiquetes numèriques, des de l’inici o en diagrames posteriors 

sembla que afavoreix la resolució del problema. 

 

Aquest fet fa pensar que aquestes dues etiquetes són essencials per la resolució 

correcta del problema perquè situen les dues dades numèriques del problema i al situar-

les damunt de les figures els donen la interpretació geomètrica que tindran al llarg de tot 

el procés. Per això després es veu que és important en quin lloc de cada figura se situen 

les etiquetes, perquè una etiqueta numèrica inexistent o mal situada vol dir una dada 

numèrica que no s’interpreta bé des del punt de vista geomètric. 

 

Pel que fa a les etiquetes algebraiques, hi ha una certa dispersió en la seva 

distribució. Alguns alumnes escriuen x, d’altres x2, d’altres 6x,... Una qüestió remarcable 

és que les 3 persones que no escriuen etiquetes algebraiques al primer diagrama, no 

n’escriuen a cap altre, i totes tres solucionen el problema correctament fins al final. 

Aquest fet podria fer pensar que en el procés de resolució d’equacions de 2n grau a 

través de diagrames, les etiquetes claus són les etiquetes numèriques. Per ara, aquesta 

afirmació és certa en el cas analitzat, la resolució de l’equació x2 + 6x = 40. Més endavant 

s’analitzen amb altres exemples per tal de poder generalitzar aquesta afirmació. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.3.4: Etiquetes de longituds indicant àrees 

 

Pel que fa a la traducció de les dades en elements geomètrics, s’observa una 

certa confusió en alguns alumnes, sobre si les dades corresponen a àrees o bé a 

longituds. També hi ha confusió, si més no en els diagrames, sobre si 40 és l’àrea total o 
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bé l’àrea d’una part del diagrama. Quatre alumnes es troben en aquest cas. A continuació 

es descriuen algunes d’aquests confusions: 
 

Per tres alumnes 6 és l’àrea del rectangle adjacent en lloc de la longitud del costat 

(figura 5.3.4). A més, per dos d’aquests 6 alumnes, x també és l’àrea del quadrat i 3 la 

dels dos rectangles del diagrama següent, però malgrat aquest primer entrebanc 

aconsegueixen obtenir les dues solucions correctes de l’equació. 
 

Per un tercer alumne, 6 també és l’àrea del rectangle, 3 la dels dos rectangles del 

diagrama següent i el 40 és l’àrea del quadrat inicial però no aconsegueix la solució final 

quan arriba al 49 perquè ha perdut la interpretació de la x pel camí. 

 

Per al quart alumne, 40 és l’àrea d’un quadrat de costats x i x, però no arriba a 

situar l’etiqueta 6 enlloc. Diverses confusions consecutives li impedeixen acabar el 

problema. 

 

En resum, en el significat del 1r diagrama, es constata la importància de les 

etiquetes numèriques més que les algebraiques i l’ajuda que representa la correcta 

correspondència entre els valors i el seu significat geomètric, tant si representen longituds 

com si representen àrees. 

 

 

5.3.2. Construcció del 2n diagrama  

 

Pocs alumnes utilitzen aquest diagrama, només 6 de 21. Per un d’ells és el primer 

diagrama de la seva sèrie diagramàtica. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.3.5: Diagrama 2 

 

L’estructura del diagrama està formada per dos petits rectangles (de la mateixa 

altura que el quadrat) adossats a un dels costats del quadrat (figura 5.3.5). 
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A. Estructura del diagrama: elements i configuració 

 

Com és el diagrama 2, segons 6 alumnes (1,2,13,14,17,18) que l’utilitzen? Hi ha, 

bàsicament, dues respostes per aquesta pregunta:  

 

a) 4 (1,2,13,14) dels 6 alumnes que l’utilitzen ho fan amb la configuració esperada 

i resolen el problema fins al final correctament. 

 

b) 2 (17,18) dels 6 alumnes realitzen un diagrama en el que els rectangles estan 

per dins del quadrat en lloc d’estar per fora (figura 5.3.6). Aquests dos alumnes, que 

mostren confusió entre els diagrames i la traducció de dades en elements geomètrics no 

aconsegueixen resoldre el problema correctament. Un d’ells resol el problema fins al final, 

però obté dades errònies, l’altre no el resol fins al final. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.3.6: Rectangles per dins del quadrat 

 

 

B. Significat del diagrama: etiquetes i traducció de dades 

 

Les tres etiquetes numèriques que utilitza l’alumnat en aquest diagrama són 6, 3 i 

40. La taula següent (figura 5.3.7) dóna la distribució, indicant els alumnes que les han fet 

servir. En negre els que han resolt l’activitat fins al final, en vermell els que no l’han 

acabada correctament. 

 
etiquetes 6 i 40 només 3 3 i 40  

quins alumnes? 2 1,17,18 13,14  

total 1 2 3 6 

 

Fig. 5.3.7: Etiquetes numèriques del diagrama 2 

 

S’observa que la majoria dels alumnes que utilitzen aquest diagrama, 5 dels 6, 

escriuen l’etiqueta 3, només un alumne (el 2, que té aquest com a primer diagrama) hi 
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escriu l’etiqueta 6. La meitat dels alumnes, 3 de 6, han escrit l’etiqueta 40. La taula 

permet deduir que escriure l’etiqueta 3 sense la 40 sembla ser incomplet per a la 

resolució del problema. De fet, dels 3 alumnes que només hi posen l’etiqueta 3, dos d’ells 

no han aconseguit resoldre el problema. 

 

Què es pot dir de les etiquetes algebraiques? Dels sis alumnes que utilitzen 

aquest diagrama, només tres d’ells hi escriuen etiquetes algebraiques. Un d’ells no resol 

el problema correctament fins al final. D’altra banda, dels 3 alumnes que no utilitzen 

etiquetes algebraiques, un no acaba el procés de resolució.  

 

En ambdós casos, tant si s’utilitzen etiquetes algebraiques com si no, la proporció 

de resolucions correctes és de 2/1 a favor dels que resolen correctament, és a dir que les 

etiquetes algebraiques ni milloren ni empitjoren la resolució del problema. Es podria 

pensar que les etiquetes algebraiques són prescindibles per a la correcta resolució del 

problema. 

 

Una alumna, ha fet dos cops el diagrama 2, un per posar-hi el 3 i d’altres etiquetes 

algebraiques i l’altre per posar-hi només el 40. Es pot interpretar que ho fa per tenir en un 

diagrama les dades numèriques que ha deduït, el 3, i en l’altre les dades numèriques 

inicials, el 40. 

 

En resum, l’etiqueta més rellevant d’aquest diagrama és la 3, que 5 alumnes l’han 

situada damunt els dos costats horitzontals dels rectangles adossats, indicant-ne la seva 

longitud. El 6è alumne que utilitza el diagrama 2 (l’alumne 2), s’ha saltat el diagrama 1, 

comença pel 2 i no situarà l’etiqueta 3 fins al seu diagrama següent (el 4). 

 

 

5.3.3.Transformació del 1r diagrama al 2n  

 
diagrames 1 1 i 2 2 

quins alumnes? 5,6,7,8,9,10,11,12,15,20,21 1,13,14,17,18 2 

totals 11 5 1 

 

Fig. 5.3.8: Diagrames 1 i 2 i distribució d’alumnes que els utilitzen 
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En la taula de la figura 5.3.8 es veu que la transformació 1 -> 2 la realitzen 5 

alumnes. Dels 6 alumnes que han utilitzat el diagrama 2, 5 havien fet primer l’1 i un ha 

començat directament pel diagrama 2. 

 

L’estructura nova en el pas 1->2 és la partició del rectangle inicial (r) en els dos 

rectangles (r/2), figura 5.3.9, la duen a terme 4 dels 5 alumnes, el 5è alumne no ho fa 

perquè en el seu primer diagrama només hi ha un quadrat, enlloc d’un quadrat i un 

rectangle. Aquest alumne (18) no ha aconseguit arribar al final de la resolució. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3.9: Transformació de l’estructura del 1r diagrama al 2n diagrama 
 

Pel que fa al significat del pas 1->2 el fet diferencial és l’aparició de l’etiqueta 3, el 

que fa pensar que aquesta transformació serveix per deduir el valor 3 a partir del 6x de 

l’equació inicial, ho han fet així els 5 alumnes que han passat del diagrama 1 al 2. 
 

L’etiqueta 40 només la conserva un alumne (14) en aquest diagrama, i una altra la 

introdueix aquí per primer cop (13). Dels 3 alumnes restants, dos recuperen l’etiqueta 40 

en diagrames posteriors. Cal destacar que un dels alumnes que perd el 40 i no el 

recupera després, és l’alumna que acaba el problema però que obté un resultat 

incorrecte. Aquest fet fa pensar que mantenir el significat de l’etiqueta 40 al llarg del 

procés de transformació dels diagrames és rellevant per a la correcta resolució del 

problema. 
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5.3.4. Construcció del 3r diagrama  

 

 

 

 
 

 
Fig. 5.3.10: Diagrama 3 

 

A. Estructura del diagrama: elements i configuració 

 

Només 2 alumnes (9,15) fan aquest diagrama (figura 5.3.10), cap d’ells havia fet el 

diagrama 2. Un dels dos alumnes que fa aquest diagrama resol el problema fins al final i 

el resol bé, l’altre alumne no acaba la resolució del problema. Tots dos alumnes dibuixen 

un diagrama amb les mateixes figures que l’esperat que es mostra a la figura 5.3.10, la 

diferència està en el significat que cadascun d’ells dóna al diagrama. 

 

 

B. Significat del diagrama: etiquetes i traducció de dades 

 

L’alumne que acaba el problema utilitza les etiquetes x i 3 en aquesta figura i les 

col·loca damunt els costats corresponents, com es mostra a la figura anterior.  

 

L’alumne que no acaba el problema, utilitza les etiquetes x2 i 3, col·locant les dues 

etiquetes dins les figures corresponents. Això faria pensar que confon longitud amb àrea. 

Tot i aquesta possible confusió, és capaç de deduir en el diagrama següent que l’àrea del 

quadrat que manca al diagrama 3 és 9, i escriu el 9 en el lloc correcte, com a àrea del 

quadrat que completa. 

 

En resum, el diagrama 3 no sembla ser imprescindible per resoldre el problema, ni 

és significatiu per deduir que si es fa s’acaba el problema, ni si s’acaba correctament.  
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5.3.5.Transformació fins al diagrama 3  
 

 

 
Fig. 5.3.11: Transformació de l’estructura del 1r diagrama al 3r diagrama 

 

A la figura 5.3.11 es poden veure el diagrama 1 i el diagrama 3. El primer 

diagrama s’ha transformat en el 3 quan el rectangle r s’ha partit per la meitat i una de les 

dues parts s’ha desplaçat a la part inferior del quadrat q, per això els nous rectangles més 

petits s’han identificat com a r/2. 

 

Només dos alumnes han fet el diagrama 3, un d’ells no ha acabat el problema 

correctament (figura 5.3.12). Què ha passat, perquè hagi estat capaç de fer tota la 

seqüència de diagrames, amb el 3 pel mig però no aconsegueixi resoldre-ho 

correctament? L’alumne identifica el 6 de l’equació amb l’àrea del rectangle (r) adossat al 

quadrat del diagrama 1, així al transformar el diagrama 1 en el 3, els nous rectangles (r/2) 

passen a tenir àrea 3 i també costat 3. L’alumne és capaç de raonar amb les etiquetes 

numèriques però perd de vista què representa sobre els diagrames la dada demanada 

(x), segurament per això no és capaç d’acabar el problema després de trobar els valors 7 

i -7 com a costats del quadrat completat (Q). 

 
Fig. 5.3.12: Seqüència de diagrames de l’alumne 15 
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5.3.6. Construcció del 4t diagrama  

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Fig. 5.3.13: Diagrama 4 

 

La figura 5.3.13 conté el diagrama 4, tal com s’havia previst trobar en les 

produccions dels alumnes. Aquest sembla ser el diagrama clau per la resolució del 

problema, s’ha trobat en els treballs dels 21 alumnes.  

 

Hi ha una altra dada que permet afirmar que aquest diagrama és clau per la 

resolució del problema, és el fet que 4 alumnes (3,4,16,19) només han utilitzat un sol 

diagrama per a resoldre el problema i que en els quatre casos el diagrama utilitzat ha 

estat aquest.  

 

Dels 4 alumnes que han utilitzat el diagrama 4, com a diagrama únic per a 

resoldre el problema fins al final, 2 obtenen les solucions correctes (veure un exemple en 

la figura 5.3.14) i els altres 2 no (veure un exemple en la figura 5.3.15). Les etiquetes que 

utilitzen tres alumnes són només numèriques i les mateixes: 40, 3, 9. Totes col·locades 

en el lloc adequat.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.3.14: Resolució completa del problema amb un sol diagrama (alumne 3) 
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El 3r alumne, un dels dos que no el resolen correctament, ha perdut el significat 

de la x (la interpretació geomètrica), sembla haver memoritzat una rutina d’operacions 

més que memoritzat un procés de resolució. Obté les solucions intercanviades de signe. 

 

El 4t alumne que utilitza només aquest diagrama però que no resol bé el 

problema, interpreta el 6 de l’equació com el costat dels dos rectangles i s’atura quan 

s’adona que l’arrel quadrada no és un nombre enter (figura 5.3.16) Cal dir que en els 

problemes plantejats a l’aula els coeficients de l’equació de 2n grau sempre s’havien triat 

de manera que el quadrat final tingués una àrea de quadrat perfecte. 

 

 

 
Fig. 5.3.15: Resolució del 3r alumne (el 16) que ha perdut el significat de la x 

 

Per què l’alumne 19 interpreta el 6 com el costat dels dos rectangles partits en lloc 

de com el rectangle abans de partir? L’alumne 19 té la sèrie diagramàtica al cap, és un 

alumne força hàbil amb el càlcul (pel coneixement que d’ell se’n té al llarg del curs 

escolar), considera que dibuixar damunt del paper tota la sèrie diagramàtica és perdre el 

temps i es llença a fer un sol diagrama.  

 

Sap que en el diagrama hi ha de situar el coeficient de la x, el 6 en aquest cas, 

però al estalviar-se de fer el primer diagrama no ha comptat que en el diagrama que ha 

dibuixat ja no hi ha de posar el 6 sinó la meitat, és a dir 3. Els diagrames, o en aquest cas 

el diagrama continua essent per ell el fil conductor dels càlculs, però s’ha refiat 

excessivament de la memòria i no s’ha aturat a buscar la interpretació geomètrica del que 

està fent. Si ho hagués fet s’hauria adonat que en el diagrama hi ha dibuixat un quadrat 

(x2) i dos rectangles d’àrea 6x, per tant que estava intentant resoldre l’equació x2 + 6x + 

6x = 40, és a dir, x2 + 12x = 40, en lloc de x2 + 6x = 40 
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Fig. 5.3.16: Resolució de l’alumne 19 que interpreta el 6 com el costat del rectangle 

 

Què té aquest diagrama que sigui suficient per a resoldre el problema? Si 

s’identifiquen totes les dades de partida damunt d’aquest diagrama i s’ha interioritzat que 

el que és clau per la resolució és arribar al nombre 9 (l’àrea del quadrat que completa) i a 

partir d’aquí l’àrea total, el 49, amb la que s’obté de longitud del costat 7 i -7, sembla que 

n’hi ha prou. En qualsevol cas és important no perdre de vista en el procés quina 

interpretació geomètrica té la x, el valor que s’està buscant. En cas de perdre de vista la 

interpretació de la x, pot passar el que li ha passat a l’alumne 16 de la figura 5.3.15, que 

no ha estat capaç d’arribar a la solució final. 
 

En aquest cas, per la seva rellevància, s’analitza cada aspecte del 4t diagrama. 

 

 

A. Estructura del diagrama: elements i configuració 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.3.17: Elements i configuració del diagrama 4 

 

Vint alumnes realitzen aquest diagrama consistent en dos quadrats de diferents 

mesures (q i cq) amb un vèrtex comú i els dos rectangles (2r) que completen la figura fins 

a recobrir un quadrat sencer (Q). En la majoria de casos, 18 alumnes dels 20,  (un 

quadrat (q) és força més gran que l’altre (cq). Amb tot, els dos alumnes que fan el dos 

quadrats semblants han resolt correctament el problema, per tant aquest aspecte mètric 

del diagrama sembla que no es pot considerar rellevant per la correcta resolució del 

problema. 
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Fig. 5.3.18: Diagrama 4’ 

 

Un darrer alumne dels 21 analitzats, l’alumne 18 (figura 5.3.19) , no realitza 

pròpiament el diagrama 4, sinó el 4’ (figura 5.3.18). L’alumne realitza un quadrat (Q) amb 

el petit quadrat interior a la cantonada dreta inferior (cq), el quadrat petit que completa, 

sense les línies divisòries entre el quadrat q i els rectangles r. La seqüència de diagrames 

mostra que l’alumne no té prou clara la interpretació de la x. El primer diagrama ja indica 

una interpretació errònia del plantejament del problema: x2 = 40.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3.19: Seqüència de diagrames de l’alumne 18 

 

Per acabar la descripció del diagrama 4 cal dir que dos alumnes (el 2 i la 7) (figura 

5.3.20) dels 20 que sí que fan el diagrama 4 també han fet el diagrama 4’ i han 

aconseguit arribar a resoldre correctament el problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 
F

Fig. 5.3.20: Resolució de l’alumna 7 
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Què ha fet l’alumna 7 per acabar el problema? Calcula amb els dos resultats de 

l’arrel quadrada 7 i -7 les dues opcions de sumar o restar el 3. Com ha raonat? Sap que 

per resoldre el problema ha de treballar amb els valors de l’equació 6 i 40, que ha de fer 

una sèrie de diagrames, dels que obté el 3 i el 49. 

 

A partir d’aquí, un cop té el 3 i el 49  abandona la interpretació geomètrica. Sap 

que amb els valors obtinguts, el 3, el 7 i el -7 ha de fer sumes i restes. Però per saber si 

ha de sumar o restar, no va al diagrama a interpretar el valor 3 i el 7, sinó que prova les 

dues opcions i dóna per bona la que comprovant substituint a l’equació funciona. En els 

seus diagrames només apareix la x en la fórmula x + 3 i per la posició on ha posat 

aquesta expressió no sembla interpretar x + 3 com el costat del quadrat més gran, sinó 

del quadrat interior que és el que realment té costat x.  Se’n surt abandonant la 

interpretació geomètrica i retornant al càlcul i la comprovació de resultats. 

 

Les dades analitzades fan pensar que el diagrama 4 és imprescindible per a 

resoldre el problema i amb la configuració concreta i precisa.  L’únic alumne que ha 

utilitzat un diagrama semblant al 4, el 4’, sense utilitzar el 4 no ha resolt correctament el 

problema. 

 

  

B. Significat del diagrama: etiquetes i traducció de dades 

 

A continuació s’analitzen les etiquetes utilitzades per l’alumnat així com la 

traducció o interpretació que l’alumnat ha fet de les dades del problema damunt del 

diagrama.  

 

Les etiquetes numèriques més freqüents en aquests diagrama són: 3, 9 i 40. 

Altres etiquetes són 49 i 7.  

 
etiquetes només

40 

40, 3, 9 40,3,9,7 3,9 3,9,49  

quins alumnes? 19 1,2,3,4,7,10,11,

13,15,16,21 

9,14 5,6,12,17 20  

nº total d’alumnes 1 12 2 4 1 20 

 
Fig. 5.3.21: Distribució de les etiquetes numèriques en el diagrama 4 
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En la figura 5.3.21 es pot llegir que dels 20 alumnes que han fet el diagrama 4, 

tots utilitzen les etiquetes 3 i 9 menys l’alumne que ha escrit 6 com a costat dels 

rectangles (el 19), en aquest cas escriu l’etiqueta 6 i 36. 

 

Pel que fa a l’etiqueta 40, dels 5 alumnes que no l’escriuen, 4 la tenen en ment o 

l’han escrit en un altre diagrama perquè l’utilitzen correctament quan els hi cal. Una 

alumna l’associa al quadrat interior, en lloc d’associar-la al quadrat interior més els dos 

rectangles. 

 

L’etiqueta 7 és el feedback d’haver deduït que el quadrat gran (Q) té d’àrea 49 i 

per tant de costat 7. Només l’utilitzen 2 alumnes (en la figura 5.3.22 es veu una 

d’aquestes produccions) tot i que es podria pensar que tots els alumnes que han resolt el 

problema la podrien situar si els demanéssim de fer-ho, però no s’ha fet.  

 

 
Fig. 5.3.22: Resolució de l’alumna 9 

 

En resum, l’etiqueta nova d’aquest diagrama és la 9, la 3 ja havia sortir en els 

diagrames anteriors (l’havien posat 10 alumnes entre els diagrames 1, 2 i 3). També és 

important no perdre de vista l’etiqueta 40, si hi és o no, o si hi és latent perquè ha sortit 

abans i torna a sortir després. 

 

En el quadre de la figura 5.5.23 es recullen les etiquetes numèriques del diagrama 

4’ i es reforça la idea que l’etiqueta clau és la 9. En el diagrama 4’ l’etiqueta 3 no hi és, no 

te raó de ser-hi, aquest diagrama és una preparació per arribar a deduir que l’àrea del 

quadrat gran (Q) és 49, resultat de la suma de 40 i 9. 
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etiquetes 40,9 9  

quins alumnes? 2,18 7  

nº total d’alumnes 2 1 3 

 
Fig. 5.3.23: Distribució de les etiquetes numèriques en el diagrama 4’ 

 

Les etiquetes algebraiques  x, 6x i x2 són escasses en aquest diagrama. La figura 

5.3.24 recull la distribució d’aquestes etiquetes entre els treballs dels 5 alumnes que les 

utilitzen. 
etiquetes només x x, 6x x,x2  

quins alumnes? 8,9,18 19 17  

nº total d’alumnes 3 1 1 5 

 

Fig. 5.3.24: Distribució de les etiquetes algebraiques en el diagrama 4 

 

Dels 5 alumnes que fan servir la x, un afegeix l’etiqueta 6x i l’altre x2. En aquest 

diagrama, les etiquetes 6x i x2 no semblen ajudar gaire a la resolució del problema, els 

dos alumnes que les han utilitzat no l’han resolt correctament.  

 

En resum, sembla que les etiquetes algebraiques no juguen un paper rellevant en 

aquest diagrama, n’hi ha poques ens els treballs dels alumnes i fins i tot es podria dir que 

una part important dels alumnes que les utilitzen no els ajuda a resoldre correctament el 

problema; 3 dels 5 alumnes que les utilitzen no el resolen bé.  

 

Com han traduït els alumnes les dades del problema en elements geomètrics 

damunt del diagrama? La majoria dels alumnes, 18 de 21, situen les etiquetes 

numèriques en el lloc adequat, damunt d’un costat per indicar longituds (3) o dins de la 

figura per indicar àrees (40 i 9). Tot i que el 40 el situen dins del quadrat (q) l’identifiquen 

amb l’àrea del quadrat més l’àrea dels dos rectangles (2r), el que fa pensar que l’evolució 

dels diagrames no els fa perdre el sentit global. Hi ha algunes excepcions, 2 alumnes (11 

i 12) situen el 3 dins dels rectangles, però dedueixen que l’àrea del quadrat que completa 

(cq) és 9.  
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Fig. 5.3.25: Resolució de l’alumna 12 

 

L’alumna 12 (figura 5.3.12), per exemple, encara que col·loca les etiquetes x, 6 i 3 

dins de les figures, les interpreta i les utilitza en els càlculs com a longituds perquè a partir 

del 3 calcula el 9 i després calcula amb 7 i 3 el valor 4. 

 

Una altra alumna (figura 5.3.26) situa les etiquetes en el lloc adequat, però 

després interpreta el 3 com l’àrea de cada rectangle (r/2), el 40 com l’àrea del quadrat 

inicial (r = x2) al que fins i tot li posa l’etiqueta x2 i això la porta a deduir que l’àrea del 

quadrat contenidor (Q) és: 9 + 6 + 40 = 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.3.26: Resolució de l’alumna 17 

 

Quin raonament està fent? Utilitza la banda esquerra de l’equació x2 + 6x per a 

muntar el primer diagrama, format per un quadrat i un rectangle. Algú li ha explicat que ha 

de fer-ho així però no es té constància que identifiqui x2 amb l’àrea d’un quadrat perquè 

en realitat el seu dibuix no és un quadrat amb un rectangle exterior per fora. Ella traça un 

rectangle i a dins hi fa una línia interior vertical per tenir el segon rectangle, només cal 
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observar el traç del rectangle exterior per veure que primer ha fet aquesta figura i després 

ha traçat la línia interior per tenir dos rectangles. 

 

En els segon diagrama hi col·loca la banda dreta de l’equació, també com un 

mandat rebut, no interpreta el 40 com l’àrea de tota la figura com es constata després en 

els càlculs. Els diagrames són figures on es “col·loquen” les dades però l’alumna no 

estableix una relació mètrica entre els valors numèrics situats damunt de les figures i les 

àrees o longituds d’aquestes figures. Els diagrames, per ella, no són figures geomètriques 

amb longituds i àrees sinó un esquema que ajuda a fer càlculs, que l’ajuda a arribar a 

calcular el 9.  

 

L’alumna, després d’obtenir el 9, ja no sap quins càlculs ha de fer amb el 9 perquè 

no identifica valors numèrics o algebraics amb longituds i àrees de figures. En no poder 

fer la interpretació geomètrica dels valors que està obtenint es posa a calcular, sense un 

criteri específic. Utilitza el que té a mà. Li sona que ha d’utilitzar el 40, la banda dreta de 

l’equació, i el 9, el valor que ha obtingut “gràcies” a la seqüència de diagrames. Però 

també calia utilitzar el 6, no? l’altre valor que apareix a l’equació. El 6 ja l’ha fet servir per 

trobar el 9 però ara no és conscient que ja no l’ha de fer servir més. 

 

En tot aquest raonament no hi ha hagut connexió entre geometria i àlgebra en el 

sentit dels resultats d’aprenentatge esperats. L’alumna ha fet diagrames, hi ha hagut un 

raonament visual per obtenir el 9 però no hi ha hagut una identificació geomètrica dels 

termes de l’equació com a àrees de quadrats i rectangles. Tampoc hi ha hagut 

interpretació geomètrica entre els termes de l’equació i les àrees dels quadrats i 

rectangles dels diagrames. Aquesta afirmació es pot fer perquè si hi hagués hagut la 

interpretació geomètrica identificant les àrees dels trossos que componen el darrer 

diagrama per una banda: x2, 3x, 3x, 9 i sumant-los  x2+ 3x + 3x + 9 = x2+ 6x + 9 i 

recuperant després el valor 40 i la seva interpretació geomètrica en la figura, l’alumna 

hagués arribat a  x2+ 6x + 9 = 40 + 9 = 49 com a àrea del tot el quadrat. L’alumna no 

identifica els càlculs com càlculs d’àrees i després de longituds.  

 

Les dificultats de l’alumne per no poder dur a terme aquest identificació entre 

termes de l’equació i àrees dels diagrames possiblement estan connectades amb que 

l’alumne encara no té prou clars dos conceptes fonamentals que estan a la base del 

raonament geomètric, la diferència entre longitud i àrea. 
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Fig. 5.3.27: Resolució de l’alumna 14 

 

Només dues alumnes dels 21 utilitzen l’etiqueta 7, per indicar sobre el diagrama 7, 

el costat del quadrat (Q). Les dues alumnes han resolt el problema fins al final i han 

obtingut les solucions correctes. Malgrat aquest resultat correcte una de les dues (figura 

5.3.27) indica algunes operacions de manera incorrecta però el resultat és l’adequat. Això 

fa pensar que el suport visual dels diagrames l’ajuda força i el controla però que no 

domina encara prou bé el llenguatge simbòlic. Per exemple, escriu x – 7 = 4, quan en 

realitat està fent  7 – x = 4. 

 

 

5.3.7. Transformació fins al diagrama 4  

 
A continuació s’analitzen les transformacions realitzades per 17 alumnes. Cal 

recordar que si bé aquest diagrama, o el 4’ l’ha fet tot l’alumnat, alguns alumnes han 

utilitzat un únic diagrama per resoldre el problema. 

 

 

A. Estructura de la transformació 

 

Si s’analitzen els elements que es mantenen i els elements nous que apareixen, 

cal distingir entre els alumnes que vénen directament del diagrama 1 (un quadrat q i un 

rectangle r) i els que vénen del diagrama 2 (el quadrat q, i el rectangle partit per la meitat 

r/2). 
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Fig. 5.3.28: Seqüència de diagrames fins al diagrama 4 
 

Els alumnes que vénen del diagrama 1, 9 de 21, només conserven el quadrat 

inicial (q). Els alumnes que vénen del diagrama 2 o del 3, 8 de 21, conserven el quadrat 

(q) i els dos rectangles (r/2) que passen a ser (2r) (figura 5.3.28). 

 

Quin element nou apareix en aquest diagrama? En analitzar les seqüencies de 

diagrames fins al 4, en els 17 alumnes que han realitzat aquest itinerari, s’observa que 

totes tenen un element nou que els caracteritza, el petit quadrat que completa (cq), a la 

figura. Pels 9 alumnes que vénen del diagrama 1, també són elements nous el dos 

rectangles (2r). 

 

Quines relacions mètriques s’estableixen entre els elements de la seqüència de 

diagrames? 

 

Set dels 9 alumnes que passen del diagrama 1 al 4 no conserven les mesures del 

quadrat inicial q, sinó que el nou quadrat completat (Q) passa a tenir la mateixa alçada 

que el rectangle format per (q + r). A continuació es mostren dues resolucions que tenen 

aquestes característiques, una ben resolta i l’altra no. 
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Fig.5.3.29: Resolució de l’alumna 12 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.3.30: Resolució de l’alumna 20 

 

En la transició del diagrama 1 al 4, malgrat que no conservin les mesures de les 

figures en la seqüència diagramàtica, la majoria d’ells, 7 de 9, resolen bé el problema fins 

al final (un exemple en la figura 5.3.29). Els dos que no el resolen bé, són 2 dels que no 

havien conservat les mesures (veure una de les produccions  en la figura 5.3.20)  

Aquesta informació queda recollida en el quadre de la figura 5.3.31 

 

 

 
 

 

 

Fig. 5.3.31: Transició del diagrama 1 al 4 

 

En canvi, els alumnes que han fet el diagrama 2 o 3 entre l’1 i el 4, conserven més 

les mesures en el pas d’un diagrama al següent. Dels 8 alumnes que han fet aquestes 

seqüencies, 6 conserven les mesures i 2 no. Cinc d’ells resolen bé i 1 no. Cap dels 2 que 

no conserven les mesures, resol bé el problema (la figura 5.3.33, conté una d’aquestes 

produccions).  La informació queda recollida en el quadre de la figura 5.3.32. 

 

 

Característica Alumnes Nombre d’alumnes 

Conservar les mesures 5, 8 2 

No conservar les mesures 6,7,10,11,12,20,21 7 

Nombre total d’alumnes  9 
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Característica Alumnes Nombre d’alumnes 

Conservar les mesures 1,2,9,13,14,15 6 

No conservar les mesures 17, 18 2 

Nombre total d’alumnes  8 

 

Fig. 5.3.32: Transició del diagrama 2 o 3 al 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3.33: Resolució de l’alumna 17 que no conserva les mesures 

 

Quin significat té per l’alumnat la transformació dels diagrames fins al diagrama 4? 

Dels 9 alumnes que passen del diagrama 1 al 4, els 7 que resolen bé conserven el 

quadrat inicial com a estructura, tot i que ja s’ha vist que no sempre conserven les 

mesures. A continuació es recullen algunes característiques específiques a les que potser 

caldrà retornar més endavant: 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.3.34: Resolució de l’alumna 5 

 

L’alumna (5) (figura 5.3.34) conserva la mesura del quadrat (q) en el diagrama 4. 

La mateixa alumna no ha escrit cap etiqueta algebraica. 
 

L’alumne 8 (figura 5.3.35) en el diagrama 1 ha fet el rectangle 6x dins del quadrat, 

com si es tractés del cas en que el coeficient de la x és negatiu però després es capaç de 
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conservar l’alçada (x). Ha escrit etiquetes algebraiques (x) en el diagrama 1 i el 4, potser 

l’etiqueta algebraica l’ha condicionat per a conservar l’alçada.  

 

 
Fig. 5.3.35: Resolució de l’alumne 8 

 

Els 5 alumnes que passen del diagrama 1 al diagrama 4 sense conservar les 

mesures, passen del rectangle inicial d’alçada x, al quadrat Q que ja no té alçada x, 

mantenint en la figura la mateixa alçada. Les resolucions mostrades dels alumnes 12 i 20, 

en són exemples. Aquests 5 alumnes també es caracteritzen perquè, o bé no han escrit 

etiquetes algebraiques, o bé només les han escrit en un dels dos diagrames. L’etiqueta 

escollida en aquest cas ha estat x, en el costat corresponent, tot i que dues alumnes l’han 

escrit dins del quadrat q. Una alumna, fins i tot escriu l’etiqueta x2 en aquest procés i 

continua sense conservar les mesures. Malgrat aquests desajustos mètrics han acabat 

resolent bé el problema (figura 5.3.26). 

 
Fig. 5.3.36: Resolució de l’alumna 6 

 

Les dues alumnes que han passat del diagrama 1 al 4, que no han conservat les 

mesures i que no han resolt bé el problema però tenen, com a mínim una característica 

en comú: no mantenen la transformació de la longitud x. En un cas la x ha desaparegut 

en el pas d’un diagrama al següent (alumna 21, figura 5.3.37); en l’altre (alumna 20) 

indica longituds diferents a cada diagrama. 

 



 303 

 
Fig. 5.3.37: Resolució de l’alumna 21 

 

Dels 8 alumnes que arriben al diagrama 4 passant pel 2 o pel 3, 6 conserven les 

àrees, 2 no. Dels 6 que conserven les àrees, 5 resolen bé, 1 no. Els 2 que no conserven 

les àrees no resolen bé. 

 

D’aquests 8 alumnes, 5 resolen bé. Dels 5 que resolen bé, 4 vénen del diagrama 

2. Tots conserven les etiquetes 40 i 3 que ja els havien sortit abans i incorporen la nova 

etiqueta 9. La cinquena alumna que resol bé el problema, passa pel diagrama 3. Només 2 

alumnes arrosseguen l’etiqueta x fins al diagrama 4. Una d’elles resol bé el problema i 

l’altra no. Els seus diagrames tenen una característica que els diferencia, una conserva 

les mesures i l’altra no. La primera resol el problema bé i l’altra no. Fins a quin punt la 

clau ha estat conservar les mesures? 

 

Conservar les mesures és l’indicador que fa pensar en dues situacions diferents 

pel que fa al raonament de les dues alumnes. L’alumna 9 (figura 5.3.38), que conserva 

les mesures, ho fa de forma natural perquè identifica els diagrames amb figures amb 

longituds i àrees que són la interpretació geomètrica de l’equació que ha de resoldre. És 

conscient que en la transformació dels diagrames ha de seguir l’evolució de les àrees i 

que aquestes àrees, en particular l’àrea del diagrama final, 40 + 9 = 49 és la que li permet 

arribar al 7 i al -7. 

 

Després, en els càlculs, a banda del diagrama, escriu clarament  x + 3 = 7, 

identificant-ho amb el costat del quadrat exterior del darrer diagrama. Perquè sap que 

està transformant diagrames i seguint mesures fins al quadrat final, conserva les 

proporcions en els tres diagrames. 
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Fig. 5.3.38: Resolució de l’alumna 9 que arrossega x fins al diagrama 4 i conserva les mesures 

 

 

 
Fig. 5.3.39: Resolució de l’alumna 17 que no conserva les mesures 

 

En canvi, de l’alumna 17 (figura 5.3.39) ja s’ha comentat (apartat 5.3.6) que utilitza 

els diagrames com a esquema per arribar a col·locar els termes de la banda esquerra de 

l’equació i aconseguir calcular el 9, però no té consciència d’estar seguint 

transformacions de figures i de les seves longituds i àrees. Com que no identifica els 

càlculs amb càlculs d’àrees i de longituds dels diagrames, no té cap necessitat de 

conservar les mesures, ni se li ha acudit que cal fer-ho per ser coherent amb la 

transformacions de les àrees que està calculant. 

 

Fins aquí s’ha analitzat el procés de transformació fins al diagrama 4, però també 

pot ser interessant constatar que 11 d’aquests 17 d’aquests alumnes tenen el diagrama 4 

com a darrer del procés de resolució del problema. Dels 11 alumnes, 10  resolen el 

problema fins al final i 9 el resolen correctament. L’alumna 17 que no el resol 
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correctament ha interpretat el 3 com a àrea dels rectangles (2r) i 40 com l’àrea del 

quadrat (q = x2). 

 

Els 6 dels 17 alumnes que no tenen el diagrama 4 com a terminal, 5 han resolt el 

problema fins al final. Tres l’han resolt correctament, els altres dos han obtingut els valors 

7 i -7 com a costats del quadrat completat però han perdut el significat del que estaven 

buscant. En la seqüència diagramàtica només han escrit x en el 1r diagrama, potser es 

podria interpretar que perdre la x en la seqüència és símptoma també d’haver perdut el 

que s’està buscant en el problema.  

 

Totes aquestes dades semblen indicar que el procés de transformació fins al 

diagrama 4 és clau per a resoldre el problema correctament i que potser no calen més 

diagrames per a deduir les solucions. 

 

 

5.3.8.Construcció del diagrama 5  

 

 
Fig. 5.3.40: Diagrama 5 

 

Set alumnes fan o comencen a fer aquest diagrama (figura 5.3.40) L’alumna 21 

(figura 5.3.41), per exemple, comença el diagrama però no l’acaba i no realitza cap 

interpretació del diagrama, ni amb etiquetes ni amb fórmules a banda del diagrama. De 

fet, a la seva seqüència diagramàtica s’observa que esta dibuixant sempre quadrats, tant 

si corresponen al diagrama de l’equació com si no. En aquest sentit no podem assegurar 

que el tercer diagrama de la seqüència sigui el diagrama 5. 
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Fig. 5.3.41: Resolució de l’alumna 21 que deixa inacabat el seu tercer diagrama 

 

Dos alumnes, el 15 (figura 5.3.42) i el 19, repeteixen el diagrama 4 i allà fan les 

mateixes deduccions que altres alumnes han fet sobre del diagrama 5. 

 

 
Fig. 5.3.42: Resolució de l’alumne 15 amb dos diagrames 4 

 

En resum, el diagrama 5 amb etiquetes el realitzen cinc alumnes: 2,5,7,8,18. 

 

 

A. Estructura del diagrama: elements i configuració 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3.43: La resolució de l’alumna 7 

 

És un quadrat únic i no conté particions internes. Dels 5 alumnes que pròpiament es 

podria dir que fan aquest diagrama (2,5,7,8,18), quatre alumnes (2,5,8,18) fan un quadrat 

de les mateixes dimensions que el quadrat gran, el quadrat completat del diagrama 4. 

Una alumna, la 7 (figura 5.3.43) fa aquí realment un quadrat mentre que al diagrama 4 

més aviat havia fet un rectangle completat. En la resolució de l’alumna 7, s’observa que 
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en el primer diagrama hi ha fet un quadrat, quan hi correspon un rectangle i en els dos 

següents rectangles quan haurien de ser quadrats. Malgrat tot, aquesta inexactitud no li 

impedeix resoldre correctament el problema. 

 

 

B. Significat del diagrama: etiquetes i traducció de dades 

 

D’entre les etiquetes numèriques, la més general és 49, la utilitzen els 5 alumnes 

que han completat aquest diagrama. Dos d’aquests alumnes, 7 i 18, escriuen damunt del 

diagrama l’expressió 40 + 9 = 49, els altres 3 simplement hi escriuen el resultat final 49. 

Un d’aquests alumnes indica amb fletxes clarament que 49 és l’àrea de tot el quadrat 

(figura 5.3.44). 

 

No hi ha cap etiqueta algebraica en aquest diagrama, en tots els casos observats. 

Les expressions algebraiques que inclouen alguns alumnes formen part de la 

interpretació algebraica del darrer diagrama que fan, aquest o un d’anterior i ho escriuen 

en el full al marge dels diagrames. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3.44: La resolució de l’alumne 8 
 

Pel que fa a la traducció de dades en elements geomètrics, l’element clau és el 

49, o 40 + 9 = 49 situat dins del quadrat, indicant que l’àrea del quadrat és 49. 

 

 

5.3.8. Transformació fins al diagrama 5 

 
En aquest espai s’analitzen només les produccions dels 5 alumnes (2,5,7,8 i 18) 

que realitzen pròpiament el diagrama 5 i es deixen els dos alumnes que repeteixen dos 

cops el diagrama 4, canviant les etiquetes, perquè en aquests casos el diagrama 

pròpiament dit no es transforma. 
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A. Estructura de la transformació 

 

Quins elements conserva i quins elements canvien en aquesta transformació? 

(figura 5.3.45) En la transformació es conserva el quadrat extern (Q) i desapareixen les 

figures interiors: cq en 3 casos que provenen del diagrama 4’ i cq i 2r en els que provenen 

del diagrama 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3.45: L’estructura dels 5 diagrames, indicant els elements geomètrics que contenen 

 

El quadrat té les mateixes dimensions que el quadrat completat en la majoria de 

casos, només una alumna sembla que ha fet un rectangle per al diagrama 4 i un quadrat 

de la mateixa alçada per al diagrama 5. És l’alumna 7 de la que s’ha mostrat la resolució 

en la pàgina anterior. El nou diagrama es diferencia de l’anterior perquè no té l’àrea total 

trossejada. 

 

 

B. Significat de la transformació 

 

L’anàlisi de l’evolució de les etiquetes aporta força informació sobre el significat 

que l’alumnat dóna a la transformació del diagrama. Tres dels 5 alumnes, el 2, el 5 i el 8,  

no conserven cap etiqueta del diagrama anterior. Aquests 3 alumnes resolen bé el 

problema.  

 

Els altres dos alumnes (7 i 18) conserven el 9 i un d’ells el 40. Són els alumnes 

que han escrit damunt del diagrama 5 l’expressió 40 + 9 = 49, tots dos provenen del 
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diagrama 4’, i un d’ells s’ha saltat el diagrama 4. En ambdós casos han aconseguit 

calcular el costat del quadrat Q, però el que no ha passat pel diagrama 4, l’alumne 18, ha 

perdut el significat del que estava buscant (la x) i no ha acabat el problema. Aquest 

alumne és el que està més lligat a les etiquetes, conserva el 40 i el 9 del diagrama 4’, 

però potser al perdre l’etiqueta x s’ha quedat sense recursos per acabar el problema. 

 

L’element essencial de canvi en aquesta transformació és la suma. Dels 5 

alumnes que han arribat a aquest diagrama, 2 han indicat damunt del diagrama la suma 

40 +9 = 49, els altres 3 han fet la suma mentalment i han escrit només el resultat final: 49. 

És a dir, el diagrama he estat el suport visual que els ha permès calcular l’àrea total. Els 5 

alumnes fan les deduccions al marge del diagrama i escriuen arrel de 49 igual a +7 i -7, 

com ho fan els altres alumnes que no han passat per aquest diagrama. 

 

 
5.3.9 Intencionalitat visible evident del 1r -> darrer diagrama 

 

Partir, reagrupar, completar i sumar són les quatre accions que s’identifiquen en 

l’evolució dels diferents diagrames. Cada acció es pot identificar com el pas d’un 

diagrama al següent. Alguns alumnes necessiten recórrer a tots els diagrames per 

realitzar aquestes accions, d’altres són capaços de saltar-se diagrames intermedis. En 

aquest sentit es pot interpretar que realitzen més d’una acció al passar d’un diagrama al 

següent. 

 

Si s’agrupa l’evolució dels diagrames pel nombre de diagrames utilitzats s’observa 

des de l’alumne que realitza un únic diagrama (el 4) i allà hi aboca tota la informació que 

necessita per resoldre el problema, fins als que utilitzen un nombre màxim de 4 

diagrames. També s’observa que una alumna repeteix un dels diagrames (l’1) per posar-

hi una de les dues solucions del problema (només el valor positiu). 

 

La figura 5.3.46 conté informació sobre el nombre de diagrames utilitzats, quins 

són i quants alumnes utilitzen cadascuna de les seqüències de diagrames descrits. Quan 

un mateix diagrama es repeteix dues vegades en una mateixa seqüència, però amb 

etiquetes diferents, s’ha considerat com un sol diagrama, seguint el criteri que, com a 

figura geomètrica, és la mateixa i el que canvia només és el text simbòlic que conté. 

També es podia haver considerat com a diagrames diferents en el benentès que un 

diagrama és la suma de les figures i les etiquetes. 
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1 4 4 3,4,16,19 2/4=50% 2/2 2/2 

2 1->4 5 6,10,11,12,20 4/5=80% 4/1 4/1 

3 1->2->4 2 1,13 2/2=100% 2/0  

5/2 1->2->2->4 1 17 1/1=0% 0/1 

1->3->4 1 9 1/1=100% 1/0 

1->4->5 3 5,8,21 2/3=66.67% 2/1 

4 0->1->2->4->1 1 14 1/1=100% 1/0  

3/2 1->2->4->5 1 18 0/1=0% 0/1 

1->3->4->4' 1 15 0/1=0% 0/1 

1->4->4'->5 1 7 1/1=100% 1/0 

2->4->4'->5 1 2 1/1=100% 1/0 

Tot 1x4+2x5+3x7+4x5=55 21 21 14/21=66.67% 14/7 14/7 

 

Fig. 5.3.46: Seqüències de diagrames  

 

La lectura de la taula de la figura 5.3.46 sembla dir que si s’associa cadascuna de 

les accions que es necessiten per resoldre el problema a una de les transformacions d’un 

diagrama a l’altre, per exemple: 

Partir: 1 -> 2 

Reagrupar: 2 -> 3 

Completar: 3 -> 4 

Sumar: 4 -> 5 

 

Algunes d’aquestes accions es poden realitzar sense el suport dels diagrames, o 

si més no sense haver de passar per tots, mentre que d’altres requereixen arribar a un 

determinat diagrama.  

 

En aquesta línia s’observa que:  

a) Partir (1->2) és una acció que realitzen amb el suport del diagrama 2 només 5 

alumnes, la resta la incorporen en altres transformacions. 

b) Reagrupar és una acció que no requereix una transformació específica (2->3). 

Cap alumne la realitza aïlladament i només 2 alumnes la incorporen a la 

seqüència de manera explícita fent la transformació (1->3). 
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c) Completar és l’acció clau en la resolució del problema i es posa de manifest el fet 

que tots els alumnes passen pel diagrama 4. 

d) Sumar és una acció que la majoria d’alumnes realitzen al marge del diagrama, 

interpretant el diagrama 4.  

 

A l’intentar establir una relació entre utilitzar o no el diagrama 5 i la resolució final 

amb encert, resulta que la confrontació queda en “taules”; això fa pensar que passar pel 

diagrama 5 no és un factor clau per l’encert final del problema ja que: 6 alumnes el fan i 

d’ells aconsegueixen arribar amb encert al final 4 (2/3), mentre que si s’observa quants 

alumnes no han fet el diagrama 5 però arriben amb encert al final del problema, en tenim 

10/15, altre cop 2/3. 

 

Una anàlisi més detallada del quadre anterior consistirà en observar atentament el 

quadre i plantejar-se una sèrie de preguntes que s’aniran contestant a mesura que es 

formulen: 

 

 

a) El nombre de diagrames i l’encert final de la resolució estan relacionats? 

 

Amb 1 diagrama el nombre d’encerts coincideix amb el nombre de no encerts 

(2/2), no és possible decantar-se per dir si és encertat fer només un diagrama, s’assoleix 

un nivell d’encerts del 50%.  

 

Amb 2 diagrames, la balança es decanta espectacularment per l’èxit de la 

resolució (4/1), és el punt més alt de la distribució, el nombre d’encerts arriba al 80%. 

 

En augmentar el nombre de diagrames no s’aconsegueix millor resolució ans al 

contrari, el % d’encerts va disminuint: Amb 3 diagrames, la balança queda a 5/2 i el tant 

per cent d’encerts en el 71.43%. Amb 4 diagrames, la qüestió empitjora, 3/2 i el tant per 

cent d’encerts queda en el 60%. 

 

 

b) Hi ha algun diagrama que destaca per damunt dels altres per la seva freqüència 

a les sèries diagramàtiques? 
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Sí, hi ha un diagrama que destaca per damunt de tots perquè l’utilitza el 100% de 

l’alumnat i és el que tria també en el 100% de casos l’alumnat que només utilitza un 

diagrama, ens referim al diagrama 4, en el seu defecte al 4’ (figura 5.3.47). 

 

El següent diagrama més utilitzat és el diagrama 1, apareix en 16 casos d’un total 

de 21 (76.19%). El recompte del nombre de vegades que apareix cada diagrama en les 

sèries diagramàtiques estudiades dels 21 alumnes apareix en el quadre següent (figura 

5.4.37). A cada línia del quadre es llegeix el nombre de vegades que apareix cada 

diagrama, el nombre d’alumnes que l’utilitzen (freqüència absoluta), el % que representa 

respecte als 21 alumnes (freqüència relativa) i el % respecte al nombre total de 

diagrames utilitzats pels 21 alumnes (en el quadre anterior s’han comptabilitzat un total 

de 55 diagrames). 

 

 Es detallen els alumnes que el fan servir, en negre els “encertants” (els que han 

resolt fins al final i amb encert el problema) i els altres en vermell.  A la darrera columna 

de la taula s’escriu la relació encerts/no encerts associada a cada diagrama. 
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Alumnes 

E
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sí
/n

o 

va
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r 

0 1 4,76% 3,64% 14 1/0  

1 16 76,19% 29,09% 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18, 20,21 11/5 2.2 

2 6 28,57% 10,91% 1,2,13,14,17,18 4/2 2 

3 2 9,52% 3,64% 9,15 1/1 1 

4 20 95,24% 36,36% 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21 14/6 2.3 

4’ 4 19,05% 7,27% 2,7,15,18 2/2 1 

5 6 28,57% 10,91% 2,5,7,8,18,21 4/2 2 

 55  100,00 Nombre total d’alumnes: 21 14/7 2 

 

Fig. 5.3.47: Freqüències dels diagrames  
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La lectura d’aquest quadre planteja noves preguntes: 

 

c) Quin és valor afegit d’un diagrama en relació a l’encert de la resolució del 

problema? 

 

En el context descrit, ha resolt el problema el 66.67% de l’alumnat. quin paper ha 

jugat cada diagrama en aquest tant per cent d’èxits? És a dir, amb l’ús de cada diagrama, 

augmenta o disminueix la proporció èxit/fracàs? Aquesta pregunta es respon a partir de la 

lectura de la darrera columna de la taula: quan més gran sigui la fracció, major pes te el 

diagrama respecte a la seva eficiència, tot i que cal matisar també si el quocient s’obté 

amb una freqüència alta d’ús del diagrama o amb una freqüència més baixa.  

 

a) El diagrama 1, fet per 16 alumnes, presenta una proporció èxit/fracàs de 11/5 = 

2.2, dues dècimes per damunt de la proporció 14/7 d’encerts en el total d’alumnes. 

Sota aquest punt de vista es podria dir que ajuda força a resoldre el problema, 

ajuda el doble a resoldre’l que a no resoldre’l i fins i tot te dues dècimes de valor 

afegit. 

 

b) El diagrama 2, fet per 6 alumnes, presenta una proporció èxit/fracàs de 4/2. Manté 

la proporció general. Ajuda el doble a resoldre el problema més que a no 

resoldre’l. 

 

c) El diagrama 3, fet per 2 alumnes, presenta una proporció èxit/fracàs de 1/1. 

Aquesta proporció fa pensar que aquest diagrama és poc eficaç per a resoldre el 

problema, tant serveix com no serveix, per tant és ben prescindible. 

 

d) El diagrama 4, fet per tot alumnat marca la resolució del problema, és mostra 

imprescindible, és necessari però no suficient. Presenta una proporció èxit/fracàs 

de 14/6. És a dir que cal fer-lo per resoldre el problema però cal fer-lo i captar-ne 

tot el significat per arribar a la resolució final del problema amb èxit.  

 

e) El diagrama 4’ és un diagrama força prescindible, no sembla que aporti res a la 

millora del resultat final. Aquesta afirmació es dedueix de la taula de la pàgina 

anterior, 4 alumnes només fan aquest diagrama amb una proporció d’èxit/fracàs 

2/2. 
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f) El diagrama 5, fet per 6 alumnes, presenta una proporció èxit/fracàs de 4/2. Manté 

la proporció general. Ajuda el doble a resoldre el problema més que a no 

resoldre’l. 

 

En resum, un cop vist un per un el paper de cada diagrama es pot dir que els 

diagrames 1 i 4 són els que marquen la pauta perquè tenen una proporció èxit /fracàs 

(2.2 i 2.3 respectivament) per damunt del global que és 2 i a més els dos diagrames són 

utilitzats per molts alumnes; l’1 l’utilitzen 16 alumnes i el 4, 20. Els diagrames 2 i 5 també 

tenen una proporció força alta d’èxit/fracàs (igual a 2, que és la proporció global), però en 

canvi aquests dos diagrames són relativament minoritaris, només els utilitzen 6 alumnes 

del 21 analitzats. 

 

 

5.3.10. Etiquetes essencials 
 

La taula de la figura 5.3.48 conté les etiquetes utilitzades pels alumnes en els 

diferents diagrames que han utilitzat per a resoldre el problema. Es tracta de veure quines 

són les etiquetes més utilitzades, en quins diagrames apareixen i amb quina freqüència. 

Després s’analitza l’eficàcia o valor de l’etiqueta, si ha ajudat o no a resoldre el problema. 

 

A l’hora de comptar la freqüència de les etiquetes s’ha de diferenciar entre 

freqüència per alumne (quants dels 21 alumnes les fan servir), o bé a la freqüència per 

diagrames (a quants dels 55 diagrames estudiats). S’ha optat per comptar de les dues 

maneres tot i que a l’hora de analitzar les produccions s’utilitza la freqüència en terme 

d’alumnes. Així s’han generat les dues primeres columnes de la taula. La primera 

columna presenta l’etiqueta i el nombre de vegades que s’utilitza (nombre entre 

parèntesi) i a sota el % que representa del total de 55 diagrames analitzats. La segona 

columna indica el nombre d’alumnes que han utilitzat l’etiqueta en valor absolut i el % que 

representa respecte el total dels 21 treballs analitzats dels alumnes. 

 

Però també és important situar les etiquetes a cada diagrama. Hi ha etiquetes que 

tenen sentit en un diagrama i en d’altres no, és a dir potser una etiqueta està associada a 

un diagrama concret de la sèrie diagramàtica i te un valor diferent en un altre diagrama. 

Així s’han pensat les dues columnes següents que situen l’etiqueta en un diagrama 

concret i diuen quants alumnes les estan utilitzant en aquest diagrama. 
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Un cop situada l’etiqueta i comptat el nombre de vegades que apareix, sembla 

rellevant per aquest estudi mostrar quins són els alumnes que les utilitzen i quants 

diagrames estan fent els alumnes, ja que aquesta informació permetrà seguir la 

trajectòria de l’etiqueta, en un alumne concret: quantes vegades la fa servir, en quins 

diagrames i tenint en compte quants diagrames està fent l’alumne.  

 

Les quatre columnes següents mostren els alumnes que l’han utilitzat, diagrama a 

diagrama. Els alumnes estan agrupats segons el nombre de diagrames que han fet servir, 

per facilitar després la cerca de relacions entre les diferents variables estudiades.  

 

Per acabar, les darreres columnes mostren l’eficàcia de cada etiqueta segons el 

diagrama en que apareix (nombre d’alumnes que la utilitzen en el diagrama i que acaben 

resolent amb èxit el problema/nombre d’alumnes que la utilitzen però que no resolen amb 

èxit el problema, aquests darrers escrits en vermell) i la darrera l’eficàcia de l’etiqueta en 

global (nombre d’alumnes que la fan servir en qualsevol diagrama i resolen amb 

èxit/nombre d’alumnes que la fan servir en qualsevol diagrama però que no resolen bé). 

 

S’han marcat en colors les etiquetes majoritàries, les utilitzades per més de la 

meitat dels alumnes, 66.67% per a x i més del 90% (90.48%, 95.24% i 95.24%) per a les 

etiquetes 40, 3 i 9. En blau-gris les etiquetes inicials, les que corresponen a interpretar 

les dades del problema i a situar-les damunt el diagrama. En lila les etiquetes que 

requereixen un mínim de raonament per part de l’alumne (3 la meitat de 6, costat del 

nou rectangle), en verd les que no solament requereixen un raonament per part de 

l’alumne sinó que són, d’alguna manera, una dada indispensable en el procés de 

resolució del problema i que en la majoria de casos permetrà arribar a la resolució final 

(dels 20 alumnes que escriuen aquesta etiqueta,14 arriben a la resolució final).  

 

S’ha indicat amb (*) els alumnes que utilitzen una etiqueta però que no la 

col·loquen en el lloc adequat. Per exemple, l’etiqueta 6 que denota una longitud aquests 

alumnes l’han col·locada al mig del rectangle, com si fos l’àrea.  

 

En el cas de l’etiqueta 6x, aquesta sí una àrea, els alumnes amb (*) són els que 

l’han col·locada damunt del costat, com si es tractés d’una longitud. 
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Una primera lectura global de la taula de la figura 5.3.48 mostra que les etiquetes 

essencials en el procés són les numèriques per damunt de les algebraiques. Sembla que 

l’alumnat evita les algebraiques i raona majoritàriament a partir dels nombres.  

 

Tres etiquetes numèriques són claus en el procés:  40, 3 i 9. Només dues alumnes 

(5,12) deixen d’escriure l’etiqueta 40, i també només és un alumne (19) el que no escriu 

les etiquetes 3 i 9 perquè en el procés col·loca un 6 allà on hauria de posar un 3. Pel que 

fa a l’ús de les etiquetes algebraiques, en aquesta primera lectura general s’observa que 

l’etiqueta que te més consens és x, la utilitzen 14 alumnes, molts d’ells només al primer 

diagrama i només una part d’ells (6 alumnes) la repeteixen en els diagrames següents.  

 

A continuació s’analitzen amb una mica més de detall les quatre etiquetes 

esmentades: x, 40, 3, 9. 

 

L’etiqueta x és utilitzada per un total de 14 alumnes (66.67%), apareix en 23 

diagrames d’un total de 55 diagrames estudiats (41.82%); ho fa en els diagrames 0, 1, 2, 

3, 4 però allà on apareix més cops és en el diagrama 1, l’utilitzen 13 alumnes dels 21. 

Després, en la majoria de diagrames no torna a aparèixer. No apareix més en els 

alumnes que han fet dos diagrames, la posen al primer i prou. Apareix molt dispersament 

en els alumnes que fan 3 diagrames; només un d’aquests alumnes (9) la posa a tots els 

diagrames. Encara es repeteix menys en els alumnes que fan 4 diagrames.  

 

Què es pot dir del valor d’aquesta etiqueta? Ajuda o no ajuda a plantejar i resoldre 

el problema? Les dues darreres columnes de la taula, ajuden a fer aquesta interpretació, 

mostren el total d’alumnes que l’han utilitzat i han resolt bé el problema, en front dels 

alumnes que l’han utilitzat però que no han resolt bé. Així es pot veure que quan s’utilitza 

en el primer diagrama el seu valor d’eficàcia és alt, 8 contra 5 (1.6 punts) i vist globalment 

(a totes les aparicions) el seu valor és 14 contra 9 (1.56).  

 

En resum, sobre aquest etiqueta es pot concloure que, si s’usa, es fa en el 

plantejament del problema, en el diagrama que mostra les dades del problema i el que 

s’està buscant, per això s’ha classificat com a etiqueta inicial i s’ha pintat de gris a la 

taula. La seva puntuació en quant a eficàcia arriba a 1.56, ajuda en 14 casos, en front de 

9 alumnes que la posen però no aconsegueixen arribar bé fins al final. 
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diagrama: 

4 alumnes 

2 diagrames: 

5 alumnes 

3 diagrames: 

7 alumnes 

4 

diagrames: 

5 alumnes 

x (23) 

 

 

 

41.82 

14 

 

 

 

66.67 

0 1    14 1/0  

 

 

14/9 

1 13  6,10,11,12, 20 8,9,13,17,21 14,15,18 8/5 

2 3   13,17 14 2/1 

3 1   9  1/0 

4 5 19  8,9, 17 18 2/3 

x2 (8) 

 

 

14.55 

4 

 

 

19.05 

1 4  6 13,17 15 2/2  

 

3/5 
2 2   13,17  1/1 

3 1    15 0/1 

4 1   17  0/1 

6 (10) 

18.18 

10 

47.62 

1 9  6*,10,11,12 5, 13 7*,14,15 8/1 9/1 

2 1    2 1/0 

6x (6) 

10.90 

6 

28.57 

1 5  10 8, 13,17 14* 4/1 4/2 

4 1 19    0/1 

40 (35) 

 

 

 

 

 

61.82 

19 

 

 

 

 

 

90.48 

0 1    14 1/0  

 

 

24/11 

1 11  6,10, 20 1,8,9,17,21 7,14,18 7/4 

2 3   13 2,14 3/0 

4 16 3,4,16,19 10,11 1,8,9,13, 21 2,7,14,15, 11/4 

4’ 1    2, 18 1/1 

5 2 19   18 0/2 

5’ 1    14 1/0 

3 (27) 

 

 

49.09 

20 

 

 

95.24 

1 2   8,21  1/1  

 

19/8 

2 5   1,13,17 14,18 3/2 

3 2   9 15 1/1 

4 18 3,4,16 6,10,11,12, 20 1,5,8,9,13,17,21 2,7,14 14/4 

9 (23) 

 

41.82 

20 

 

95.24 

4 20 3,4,16 6,10,11,12, 20 1,5,8,9,13,17,21 2,7,14,15, 13/5  

 

16/7 
4’ 2    2,7, 18 2/1 

5 1   13  1/0 

49 (7) 

12.73 

7 

33.33 

4 2  20  15 0/2  

4/3 5 5   5,8 2,7,18 4/1 

7 (2) 

3.64 

2 

9.53 

4 2   9 14 2/0 2/0 

 
Fig. 5.3.48: Etiquetes dels diagrames 
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L’etiqueta 40 és utilitzada per un total de 20 alumnes (95.24%), apareix en 35 

diagrames d’un total de 55 (63.64%); ho fa en els diagrames 0, 1, 2, 4, 4’, 5, 5’. Essent 

tant comú, perquè no hi és al 3? Tal vegada perquè el diagrama 3 és un diagrama 

intermedi que fan servir pocs alumnes i que quan el fan servir tenen en ment on és el 40 i 

no els cal escriure-ho.  

 

Només 2 alumnes fan el diagrama 3, són alumnes que fan tres o quatre 

diagrames. Un ha posat el 40 abans, al diagrama 1, l’altre el posarà més tard al diagrama 

4. L’etiqueta 40 reparteix la seva aparició bàsicament en dos diagrames, un inicial, l’1, 

aquí l’utilitzen 11 alumnes d’un total de 16 alumnes que utilitzen el diagrama 1.  

 

És a dir que si es fa el diagrama 1, en el 68.75% dels casos s’hi posa l’etiqueta 40 

i a més posar-hi l’etiqueta sembla que afavoreix força la resolució del problema, la 

balança està 7 a 4 (7/4 = 1.75 punts). Gairebé es dobla el nombre d’encerts enfront dels 

no encerts. L’altre diagrama on apareix majoritàriament l’etiqueta 40 és en el 4.  

 

En el diagrama 4 (diagrama que fan els 21 alumnes) apareix l’etiqueta en 16 

alumnes. Què han fet els 5 alumnes que no l’han posada, l’han posada en algun altre 

diagrama? Tres alumnes l’han posada en el diagrama 1 (alumnes 6, 17 i 20), els altres 2 

(alumnes 5, 12) no han posat el 40 a cap diagrama.  

 

Què es pot dir sobre l’eficàcia d’aquesta etiqueta en el diagrama 4? Mostra una 

proporció 11/4 (2.75) Es podria dir que utilitzar-la en el diagrama 4 reforça o augmenta les 

possibilitats de resoldre bé el problema, s’ha passat de l’1.75 punts del diagrama 1 al 2.75 

del diagrama 4.  

 

En resum, l’etiqueta 40 actua fonamentalment com a inicial al diagrama 1 i com a 

suport al raonament posterior en el diagrama 4 i, segons mostren les dades, utilitzar-la en 

els dos diagrames afavoreix la resolució correcta del problema. 

 

L’etiqueta 3 és utilitzada per un total de 20 alumnes (95.24%), de fet l’únic alumne 

que no l’ha utilitzada és l’alumne (19) que ha posat 6 allà on havia d’anar un 3. L’etiqueta 

apareix en 27 dels 55 diagrames estudiats (49.09%). Apareix en els diagrames 1, 2, 3, i 4 

però allà on destaca és en el diagrama 4, 18 alumnes dels 20 que utilitzen aquesta 

etiqueta l’han posada en aquest diagrama.  
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Els dos alumnes que no l’utilitzen en aquest diagrama (13 i 18), l’han utilitzat 

abans, en el diagrama 2, i tots dos opten per posar només l’etiqueta 9 en el diagrama 4. 

Sobre l’eficiència d’aquesta etiqueta es pot dir que te un proporció global 18/9 (2), 

sobrepassant aquest valor en el diagrama 4, on arriba al seu valor més alt: 13/5 (2.6). 

 

En resum, l’etiqueta 3 actua com a etiqueta intermèdia, mostra un petit avenç en 

l’evolució de les dades, del 6 que es pot llegir directament en l’equació inicial hem 

obtingut un valor intermedi, necessari per resoldre el problema, però no suficient com ho 

mostra el fet que 9 alumnes l’han escrit però no han arribat al final. 

 

L’etiqueta 9 és utilitzada per un total de 20 alumnes (95.24%), els mateixos que 

havien utilitzat l’etiqueta 3, s’utilitza en 23 dels 55 diagrames (41.82). Apareix en els 

diagrames 4, 4’ i 5. Allà on destaca més la seva aparició és en el diagrama 4, l’utilitzen 20 

alumnes del total de 21 (95.24%). Després tres alumnes la continuen utilitzant en 

diagrames posteriors. Son els alumnes 2,7, 13 i tots tres arriben a la resolució final amb 

èxit. Sobre l’eficiència d’aquesta etiqueta es pot dir que globalment presenta una 

proporció 16/7 (2.29) i que si es continua utilitzant en diagrames posteriors, reforça la 

resolució, tres alumnes que l’han repetit en altres diagrames, tots tres han resolt bé el 

problema. 

 

En resum, l’etiqueta 9 és la darrera etiqueta que majoritàriament utilitzen els 

alumnes, es podria qualificar d’etiqueta gairebé resolutiva perquè sembla ser que a 

partir d’ella ja es resol el problema, no en calen més. És més, l’etiqueta següent que 

apareix en l’estudi, la 49, està poc utilitzada, només la fan servir 7 alumnes (33.33%) i 

s’observa que la seva eficàcia baixa força, respecte a les dues proporcions anteriors, la 

de l’etiqueta 3 i l’etiqueta 9. L’etiqueta 49 només tindrà una proporció èxit/fracàs de 4/3 

(1.33). 

 

Una visió conjunta dels tres quadres analitzats, seqüència de diagrames (figura 

5.3.46), freqüències dels diagrames (figura 5.3.47) i etiquetes dels diagrames (figura 

5.3.48), així com la recopilació de totes les observacions realitzades en l’anàlisi dels tres 

quadres permet fer el resum següent. Hi ha dos diagrames que destaquen per damunt de 

tots, són l’1 i el 4. Si un alumne només fa un diagrama, fa el 4, quan en fa dos afegeix el 

diagrama 1 i quan en fa 3 o més es decanta pel 2 o pel 3, més sovint pel 2 que pel 3. El 

nucli de la resolució del problema està en el diagrama 4, és un diagrama intermedi-final 

(intermedi perquè molts alumnes no l’usen com a punt de partida i final perquè sí que en 
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molts alumnes ho és). Intermedi-final també perquè el diagrama 4 porta incorporades, en 

la majoria de casos, les etiquetes 40, 3 i 9. Aquestes tres etiquetes mostren l’evolució en 

la resolució del problema: 40 és etiqueta inicial, es llegeix a l’equació, 16 alumnes 

l’escriuen en el diagrama 4, d’un total de 21 alumnes que fan el diagrama 4 (76.19%). 

Quin són els alumnes que fan el diagrama 4 però no hi escriuen l’etiqueta 40, l’han fet 

servir en algun altre diagrama? 

 

Es poden plantejar preguntes semblants comparant el diagrama 4 amb les 

etiquetes 3 i 9. Quins són els alumnes que fan el diagrama 4 però no hi posen aquestes 

etiquetes? Les han fet servir abans? Les fan servir després? 

 

 

5.3.11. Interpretació algebraica del darrer diagrama 

 

S’ha vist com cada alumne ha optat per la seva pròpia seqüència, amb més o 

menys diagrames, i ha escrit en cada diagrama les etiquetes que ha cregut més adients 

per resoldre el problema. Un cop té tota la seqüència al davant, com acaba resolent el 

problema?  

 

Per contestar aquesta pregunta s’ha analitzat l’estructura final de la resolució del 

problema, s’ha comparat el darrer diagrama amb la fórmula inicial x2 + 6x = 40. 

 

La majoria dels alumnes interpreten l’àrea del quadrat completat a banda del 

diagrama i escriuen fora del diagrama:  arrel de 49 = 7 (17 alumnes). Alguns d’ells han 

escrit abans 40 + 9 = 49 (13 alumnes). Només dos d’ells ho han escrit damunt del 

diagrama 5. 

 

Quin significat dona l’alumnat al seu darrer diagrama? Un cop deduït el costat del 

quadrat completat (7 o  -7) la majoria d’alumnes (14/21) interpreten la relació entre el 

costat (7) del quadrat completat i la x que s’estava buscant. Aquestes 14 interpretacions 

són de dos tipus: utilitzant equacions de 1r grau amb x o bé escrivint directament 

relacions numèriques fins arribar a la x final.  

a) Escrivint, a banda del diagrama, x + 3 = 7 o x +3 = -7  i d’aquí dedueixen (per les 

regles de l’àlgebra que coneixen) que x = 4  o  x = -10. (7 alumnes). 

b) Escrivint directament 7- 3 = 4 i  - 7 -3 = -10 (5 alumnes). 
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Altres procediments, relacionats amb aquest darrer, evitar les equacions de 1r 

grau, són els utilitzats per l’alumna 4 i l’alumna 7. 

 

L’alumna 7 escriu 4 possibilitats:  

7 + 3 = 10 7 – 3 = 4 

  -7 + 3 = -4   -7 – 3 = -10 

 

i dóna per bones la x = 4 i  x =-10. Comprova substituint a l’equació les dues solucions. 

Potser es tracta d’anar provant amb els números obtinguts? 

 

Una darrera alumna dedueix correctament el 4 i el 10, tot i que només escriu 

després de deduir que el costat és 7 les expressions següents: 

x – 7 = 4  6 + 4 = 10. 
	  
	  
	  
	  
	  
5.4. Descripció de l’activitat 2  
 
 
5.4.1. Context en el que es proposa l’activitat 
 

Aquesta activitat forma part de la prova que van realitzar els dos grups d’alumnes 

de 3r d’ESO (curs 2009-10) de l’INS Badalona VII, un cop acabat el dossier del tema. El 

dossier i la prova s’han descrit en l’apartat 5.1.2 i 5.1.3 i es poden consultar íntegrament 

en l’annex d’aquesta memòria. L’activitat 2 es correspon amb l’apartat b) de la pregunta 3 

de la prova. 

 

En la descripció de l’activitat 1 s’inclou una referència àmplia a la prova, als seu 

objectius, al tipus d’activitats que s´hi plantegen i a la manera de treballar dels alumnes 

durant la realització de la mateixa. L’activitat 2 està just a continuació de l’activitat 1, amb 

la intenció de que l’alumne pugui aprofitar algunes de les deduccions realitzades durant la 

resolució de l’activitat 1, per resoldre l’activitat 2. Així s’ha constatat en l’anàlisi de les 

produccions dels alumnes.  
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5.4.2. Enunciat complet de l’activitat 2 

 

La figura 5.4.1 mostra l’activitat 2 amb el mateix format en què es va presentar a 

l’alumnat a la prova. 

 

 
Fig. 5.4.1: Enunciat de l’activitat 2 

 
 
 
Característiques de l’equació plantejada 
 

L’equació de l’activitat 2 té la mateixa estructura que totes les equacions de 2n 

grau completes treballades en la unitat didàctica: 

 

terme de 2n grau ± terme de 1r grau = terme de grau 0 

 

En aquesta ocasió el terme de 1r grau té el coeficient negatiu, per tant seguiria 

l’esquema  

 terme de 2n grau - terme de 1r grau = terme de grau 0 

 

Els coeficients de l’equació, en valor absolut, són els mateixos que els de l’activitat 

1 i compleixen també la condició de generar un nombre quadrat perfecte per al valor que 

intervé en l’arrel quadrada. 

 

 
5.4.3. Resultats d’aprenentatge esperats 
 
 

Els alumnes han resolt l’activitat 1, semblant i diferent alhora de la que han de 

resoldre a continuació. Faran tot el procés de nou, com si no haguessin resolt l’activitat 1? 

 

L’equació de l’activitat 1 segueix l’esquema: 

terme de 2n grau + terme de 1r grau = terme de grau 0 

3. Resol les equacions següents, escrivint tots els passos i els valors que vas deduint amb l’ajuda 
dels diagrames.  Comprova després substituint que els teus resultats són correctes. 
 
Resolució  Comprovació substituint 
b)  
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x2 + 6x = 40 

que en termes d’interpretació geomètrica representa sumar dues àrees i considerar que 

l’àrea total es correspon amb el valor del terme independent. 

 

L’equació de l’activitat 2 segueix l’esquema: 

terme de 2n grau - terme de 1r grau = terme de grau 0 

x2 - 6x = 40 

que en termes de representació geomètrica correspon una diferència entre dues àrees. 

 

Al llarg de tota la prova, en els problemes proposats sobre equacions de 2n grau 

completes, s’alternen les equacions amb el coeficient del terme de 1r grau en positiu o en 

negatiu.  

 

En el procés d’ensenyament/aprenentatge, durant les sessions de classe els 

alumnes han constatat que no hi ha un mètode únic per resoldre les equacions de 2n 

grau amb raonaments visuals, en uns casos cal sumar i en uns altres cal restar. Cal 

recordar que molt intencionadament s’ha deixat la fórmula algebraica general 

 

𝑥 =
−𝑏 ± 𝑏! − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 
de resolució per a totes les equacions dels tipus: ax2 + bx + c = 0 per al curs 

següent (4t d’ESO). 

 

En plantejar l’activitat 2 es vol analitzar fins a quin punt l’alumnat distingeix el 

procés de resolució de l’equació 40x6x2 =+  del de l’equació 40x6x2 =− . Quins 

diagrames va aprofitar i quins va fer de nou. 

 

En les sessions de treball a l’aula, com es pot comprovar en el dossier, els 

alumnes han hagut de resoldre tot tipus d’equacions, amb coeficients positius i negatius 

en el terme de 1r grau, i s’ha relacionat amb la interpretació geomètrica de la suma i resta 

de longituds, així com la suma i resta d’àrees. De fet, la interpretació algebraica de la 

suma i resta de longituds i d’àrees es treballa ja a 2n d’ESO i per tant els alumnes es 

poden recolzar en aquesta interpretació quan torna a reaparèixer en la resolució 

d’equacions de 2n grau.  
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La intenció ara es posar l’alumne en la tessitura d’haver de triar quin és el 

procediment adequat per resoldre cada una de les equacions plantejades, totes de 2n 

grau però cadascuna amb unes característiques pròpies. S’ha pogut constatar, en l’anàlisi 

de les produccions dels alumnes, el seu encert o desencert a l’hora de trobar els punts en 

comú i les diferències. 

 

Els 5 diagrames següents i les 4 transicions intermèdies que contenen, 

reprodueixen les 4 accions (partir, reagrupar, completar i sumar) que ja s’han localitzat en 

la resolució de l’activitat 1. El que ara han canviat són les figures contingudes en els 

diagrames, el fet que el coeficient del terme de 1r grau sigui negatiu, - 6x en lloc de 6x, 

produeix un primer diagrama diferent del de l’activitat 1 i també ho són els diagrames 

successius fins arribar al quadrat final. 

 

 
Per a construir el primer diagrama a partir de x2 - 6x = 40  hi ha dues opcions: 
 
a) La primera consisteix en fer una interpretació estricta dels termes de l’equació i 

considerar longituds i àrees sempre en termes de valors numèrics positius. Així x2 és un 

quadrat al que se li extrau un rectangle d’àrea 6x, la figura resultant és un altre rectangle 

d’àrea 40. Aquest esquema correspon al diagrama que mostra la figura 5.4.2. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5.4.2: Diagrama 1 
 

b) La segona opció consisteix en treballar amb la possibilitat d’utilitzar mesures negatives, 

en aquest cas la figura 5.4.3 recull la nova situació. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5.4.3: Diagrama 1 amb longituds i àrees negatives 
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Fig. 5.4.4: Seqüència de diagrames en paral·lel 
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Aquesta segona opció inicialment pot semblar forçada perquè en el context de la 

geometria les mesures s’associen a valors  positius, però existeixen antecedents 

didàctics referits a l’ús de mesures negatives per explicar certs conceptes matemàtics. 

Per exemple, Emma Castelnuovo (1979), utilitza aquest recurs dels nombres negatius per 

explicar amb els eixos de coordenades i els quatre quadrants les regles dels signes amb 

el producte dels nombres enters. 

 
Tot i que, a classe, durant el procés d’ensenyament/aprenentatge s’ha treballat 

amb les dues opcions per aquest tipus d’equacions, la majoria d’alumnes, com mostrem 

en l’anàlisi de les produccions dels alumnes, opten per la segona opció. 

 

Per tal de poder seguir les similituds i diferències entre les dues seqüències de 

diagrames, la corresponent a  x2 + 6x = 40 i la de x2 - 6x = 40, s’ha optat per incloure les 

dues en paral·lel, tal com es veu al quadre de la figura 5.4.4, per poder-les comparar 

millor a mesura que es van produint. 

 

Tant si fan els diagrames nous, els que corresponen a la nova equació amb el 

coeficient de la x negatiu, com si aprofiten els diagrames de l’equació amb el coeficient 

negatiu, el que s’espera trobar després en els càlculs al marge dels diagrames, és una 

interpretació algebraica del darrer diagrama utilitzat que els permeti arribar a les dues 

solucions: 10 i -4.  

 

Els indicadors que mostren aquest procés són el càlcul:  
 

49 = ±7 
 

I l’escriptura de de les relacions següents: 
 

x - 3 = 7 i x -3 = -7 
 

d’on es pot deduir, per les regles de l’àlgebra (aïllar incògnites) que: 
 

x = 7 + 3  i x = - 7 +3  
 
que porta, respectivament, a les dues solucions de l’equació: 
 

x = 10 i  x = -4 
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Cal recordar que s’inicia l’alumnat a les regles de l’àlgebra a 2n d’ESO i que a 3r 

també s’ha practicat en el tema de resolució de problemes amb equacions de 1r grau i 

amb sistemes d’equacions de 1r grau. 

Els indicadors, en aquest cas, són les expressions següents o d’altres equivalents: 
 

102 - 6·10 = 40  i (-4)2 - 6·(-4) = 40 
 
 

Cal tenir present que el fet d’haver plantejat les dues equacions seguides i amb 

els mateixos coeficients, en valor absolut, condiciona a resoldre les dues equacions bé o 

les dues malament. L’anàlisi de les produccions dels alumnes mostra la correlació entre 

els encerts en la resolució de l’activitat 1 i la 2. 

 
Per il·lustrar aquesta previsió es presenta la resolució (figura 5.4.45) realitzada per 

una alumna i la comprovació substituint, perquè mostra força bé els resultats 

d’aprenentatge que s’esperaven obtenir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.4.5: Resolució de l’alumna 1 
 
 
 
5.5. Anàlisi de les produccions de l’alumnat en l’activitat 2 

 
A continuació s’analitzen 20 produccions de l’alumnat. Una alumna (la número 21) 

ha realitzat l’activitat 1 però no la 2, per aquesta raó s’ha reduït el nombre de produccions 

analitzades de 21 a 20. 

 

5.5.1. Construcció del primer diagrama   

 

La figura 5.5.1 mostra el diagrama 1 amb les etiquetes esperades. Més endavant 

s’analitza si és aquesta l’estructura i si són aquestes les etiquetes que utilitza l’alumnat. 
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Figura 5.5.1: Diagrama 1 

 

Un nombre important d’alumnes, 12 de 20, dibuixen un diagrama 1. A continuació 

es descriu quina estructura té aquest diagrama quan el dibuixen els alumnes i quin 

significat li donen. Els alumnes s’han numerat de l’1 al 21, segons els criteris descrits en 

el capítol 3 (L’estudi: Instruments d’anàlisi) i aquesta numeració es manté per a totes les 

activitats analitzades entorn l’equació de 2n grau. 

 

 

A. Estructura del diagrama: elements i configuració  

 

Com és realment el diagrama 1, segons els 12 alumnes que l’utilitzen? Les 

produccions dels 12 alumnes es poden distribuir en tres classes:  

 

a) 6 alumnes dibuixen un quadrat i un rectangle dins del quadrat. D’aquests 6 

alumnes, 4 el resolen bé i 2 no. D’aquests 2 alumnes que no resolen correctament 

l’activitat 2, un d’ells ha resolt bé l’activitat 1 (x2+6x=40), l’altre no. 

 

b) 5 alumnes utilitzen el mateix diagrama que a la resolució de l’equació anterior 

(x2+6x=40) i després raonen, a banda del diagrama, la solució final, si cal utilitzant 

nombres negatius (veure un exemple a la figura 5.5.2). D’aquests 5 alumnes, 3 dibuixen 

un quadrat amb un rectangle adossat per fora i 2 dibuixen dos rectangles. El fet de 

reproduir la figura 1 de l’activitat 1 en lloc de la que li correspon a aquesta activitat, i 

l’afegit de no dibuixar cap quadrat, no suposa un obstacle per resoldre el problema. Dels 

5 alumnes, 4 acaben resolent bé el problema. La cinquena alumna d’aquest grup també 

ha resolt malament l’activitat 1.  

 

x 
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c) 1 alumne dibuixa un sol quadrat. En aquesta cas la inexactitud sí que és un 

obstacle per la resolució correcta del problema. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5.2: Resolucions de l’alumna 6 amb el mateix diagrama però diferenciant per les etiquetes 
 

Els 11 alumnes que han dibuixat dues figures (6 + 5) en el diagrama 1, ho han fet 

de manera que aquestes figures tenen un costat adjacent (categoria topològica) i un 

costat comú (categoria mètrica). 

 

En resum, en la lectura dels 12 diagrames del tipus 1 que han utilitzat els alumnes 

per resoldre el problema, s’observa que hi ha dues opcions (figura 5.5.3).  

 

a) Un quadrat que conté dos rectangles 

b) Un rectangle que conté un quadrat i un rectangle 

 

En el que sí es posa d’acord tot l’alumnat és en dibuixar els rectangles en vertical, 

podem interpretar que això és així perquè a les activitats de classe sempre s’havien fet 

els rectangles en vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.3: Les dues estructures del diagrama 1 que utilitzen els alumnes 
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B. Significat del diagrama: etiquetes i traducció de dades 

 

Les etiquetes que utilitzen els alumnes informen sobre el significat que, per a ells, 

té el diagrama i la relació que estableixen entre les dades del problema i les noves dades 

que van deduint a mesura que el van resolent. Igual que a l’activitat 1, les etiquetes s’han 

classificat en numèriques o algebraiques.  

 

Quants alumnes utilitzen etiquetes numèriques i quines etiquetes utilitzen? Dels 

12 alumnes que fan el diagrama (figura 5.5.4), 10 utilitzen etiquetes numèriques. La taula 

de la figura 5.5.4 conté la distribució de les dues etiquetes, 6 i 40, que fan servir els 

alumnes per aquest diagrama. En negre els que han resolt fins al final, en  vermell els 

que no.  

 
etiquetes només 6 6 i 40 només 40  

quins alumnes? 5,12,13 6,7,9,10 8,18,20,  

nº total d’alumnes 3 4 3 10 

 
Fig. 5.5.4: Etiquetes numèriques del diagrama 1 

 

 

A la taula també es pot veure que els 4 alumnes que posen dues etiquetes resolen 

tots bé el problema fins al final. Si s’analitzen les dues etiquetes per separat, s’observa: 

a) 7 alumnes (4 +3) utilitzen l’etiqueta 40 i 5 d’ells, resolen el problema bé fins al 

final. Els 2 que no resolen el problema bé, presenten diferents problemàtiques. Un 

interpreta el 40 com a x2, l’altre ha fet dos diagrames iguals que els de l’activitat 

anterior però no acaba el procés. 

 

b) 7 alumnes (3+4) utilitzen l’etiqueta 6 i 6 d’ells, resolen el problema be fins al final. 

El que no resol el problema bé, ha interpretat l’equació com al 1r cas, afegint un 

rectangle al quadrat en lloc de restar-lo. 

 

En resum, la conjunció de les dues etiquetes numèriques, 6 i 40, sembla que 

afavoreix la resolució del problema.  

 

Quants alumnes utilitzen etiquetes algebraiques i quines utilitzen? Dels 12 

alumnes que han fet el diagrama 1 (figura 5.5.5), 10 d’ells han utilitzat etiquetes 

algebraiques.  
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etiqueta  quins alumnes freqüència  

etiqueta 

 

to
ta

l 

x  8 9 10 12 13  17 18 20 8   

x2 6     13  17   3   

6x  8  10  13 15 17   5   

etiquetes 

utilitzades 

             

0 etiquetes           2 alumnes   

 

12 

1 etiqueta x2  x  x  6x  x x 6 alumnes  

10 2 etiquetes  x,6x  x,6x       2 alumnes 

3 etiquetes      x,6x, x2  x,6x, x2   2 alumnes 

 

Fig. 5.5.5: Etiquetes algebraiques del diagrama 1 

 

La lectura del quadre de la figura 5.5.5 permet dir que l’etiqueta algebraica més 

freqüent és x, l’han escrit 8 del 12 alumnes que han utilitzat el diagrama 1. La majoria 

dels alumnes que usen una segona etiqueta fan servir 6x, tot i que hi ha un alumne (15) 

que només utilitza l’etiqueta 6x. Curiosament aquest alumne, que ha estat capaç de 

resoldre aquest problema, no havia aconseguit resoldre fins al final l’anterior                  

(x2 + 6x = 40). També cal esmentar el fet que una alumna (6) utilitza una sola etiqueta 

algebraica x2, si bé n’ha posat dues de numèriques (6 i 40). Tot sembla indicar que 

l’etiqueta algebraica essencial és x, malgrat que sense ella dos alumnes (6 i 15) dels 

12 que han utilitzat el diagrama 1, han resolt bé el problema.  

 

Per contra, 4 alumnes que han utilitzat l’etiqueta x no han aconseguit acabar el 

problema, 2 alumnes (13 i 17) han utilitzat totes les etiquetes possibles (numèriques i 

algebraiques) en el primer diagrama i els altres dos (18 i 20) només x i 40. Més endavant, 

quan es descriu l’evolució dels diagrames, es descriuen raons per entendre perquè 

aquests alumnes no han aconseguit resoldre el problema. 

 

Deu alumnes de 12 utilitzen etiquetes numèriques i 10 alumnes de 12 utilitzen 

etiquetes algebraiques. Si es llegeix la frase al revés vol dir que 2 alumnes només 

utilitzen exclusivament etiquetes numèriques i uns altres 2 només utilitzen etiquetes 

algebraiques. Com els hi ha anat a aquests 4 alumnes (5,7,15 i 17) ? Es pot treure alguna 

conclusió?  
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Etiquetes numèriques alumnes   Etiquetes 

algebraiques  

alumnes   

6 5 7 2  x  17 1  

40  7 1  x2  17 1  

     6x 15 17 2  

nombre 

d’etiquetes 

    nombre 

d’etiquetes 

    

1 etiqueta 6  1  

2 

1 etiqueta 6x  1  

2 2 etiquetes  6,40 1 2 etiquetes    

3 etiquetes    3 etiquetes  x,6x, x2 1 

 

Fig. 5.5.6: Etiquetes excloents en 4 alumnes 

 

La taula de la figura 5.5.6 conté només les etiquetes que utilitzen els quatre 

alumnes 5, 7, 15 i 17. Per diferenciar entre els nombres que corresponen als alumnes i 

els que corresponen a les etiquetes numèriques, s’ha optat per escriure els valors de les 

etiquetes en negreta. Així, per a cada alumne es pot llegir en vertical quines etiquetes ha 

utilitzat. La lectura horitzontal permet veure primer quines són les etiquetes utilitzades i 

després quantes etiquetes surten a cada diagrama. L’alumne 5, per exemple, només ha 

utilitzat en aquest diagrama l’etiqueta 6. En canvi, es veu que l’etiqueta 6 l’han fet servir 2 

alumnes, el 5 i el 7. 

 

Si es llegeix tota la taula, sembla que es podria dir que les etiquetes numèriques 

són les més rellevants. També conté informació per poder dir que utilitzar un excés 

d’etiquetes no sembla ser una bona estratègia. Els dos alumnes que només utilitzen 

etiquetes numèriques resolen bé l’equació, en canvi dels dos alumnes que només han 

escrit etiquetes algebraiques només un ha resolt correctament l’equació i el que n’ha 

posat moltes és el que ho ha fet pitjor. 

 

Finalment, quan s’analitza com l’alumnat ha traduït les dades del problema en 

elements geomètrics del diagrama, s’observen dues confusions importants: 

a) Les dades corresponen a àrees o bé a longituds? 

b) Quina activitat s’està resolent: x2 + 6x = 40  o bé x2 - 6x = 40?, és a dir si el 

rectangle d’àrea 6x és dins del quadrat d’àrea x2 o fora d’ell. 

 

Segons les consideracions anteriors, amb els 12 alumnes que utilitzen aquest 

diagrama, es pot fer una classificació en tres grups que reflecteix les diferents  

interpretacions de les dades damunt del diagrama: 
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Grup I: són 5 alumnes (5, 6, 8, 10, 15) que interpreten adequadament les dades 

damunt del diagrama perquè fan el diagrama esperat (el quadrat amb el rectangle dins) i 

hi posen algunes de les etiquetes descrites. Tots cinc resolen el problema bé. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5.7: Dues activitats de l’alumna 9 

 

Grup II: consta de 5 alumnes (9, 13, 17, 18 i 20) que interpreten damunt del 

diagrama les dades corresponents a longituds com a longituds i les corresponents a 

àrees com a àrees, però que reprodueixen en l’activitat 2 la mateixa seqüència de 

diagrames que en l’activitat 1. D’aquests 5 alumnes, només una (9) (figura 5.5.7) ha fet 

bé les dues activitats, una altra (13) havia fet bé només la primera. 

 

Grup III: consta de 2 alumnes (7 i 12). La figura 5.5.8 conté les activitats de 

l’alumna 12. Aquestes dues alumnes situen el 6 dins del rectangle, com si fos una àrea i 

fins i tot una d’elles escriu la x dins del rectangle. Totes dues, reprodueixen també els 

diagrames de l’activitat 1 en aquesta activitat, però després raonen algebraicament fora 

del diagrama per obtenir les solucions correctes en ambdós casos (activitat 1 i 2). Es 

podria fer la hipòtesi de que el seu raonament és més algèbric que geomètric i que en 

aquest cas el diagrama les ajuda a desenvolupar el raonament però que han memoritzat 

una estratègia més numèrica-algèbrica. 
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Fig.5.5.8: Dues activitats de l’alumna 12 

 

En resum, en el significat del 1r diagrama, es constata una certa tendència a 

utilitzar més les etiquetes numèriques que les algebraiques i l’ajuda que representa 

la correcta correspondència entre els valors i el seu significat geomètric, tant si 

representen longituds com si representen àrees.  

 

També es constata que els alumnes del grup II i del grup III han reproduït la 

mateixa seqüència de diagrames a l’activitat 2 que a la 1, malgrat que una interpretació 

estricta de les dades de cada activitat (x2 + 6x = 40 a la primera, i x2 - 6x = 40, a la 

segona) diria que en un cas el rectangle està per fora del quadrat i en l’altre per dins 

(figura 5.5.9). Aquest fet pot tenir dues explicacions complementàries: 

a) les activitats estaven una a continuació de l’altra; 

b) en general els alumnes opten per intentar memoritzar una procediment 

únic que puguin aplicar a situacions diverses, amb més o menys fortuna.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.5.9: Diagrama 1r de l’activitat 1(esquerra) i de l’activitat 2 (dreta) 

 

x	  
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5.5.2. Construcció del 2n diagrama  

 

Pocs alumnes utilitzen aquest diagrama (figura 5.5.10), només 5 (2, 13, 14, 17 i 

18) de 20. Tots l’han fet també al fer l’activitat 1, però en canvi una alumna que l’havia fet 

a l’activitat 1 (1), no li ha calgut per a resoldre correctament la 2. És interessant constatar 

que per dos d’aquests 5 alumnes (2 i 14) aquest és el primer diagrama de la sèrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.10: Diagrama 2 

 

 

 

A. Estructura del diagrama: elements i configuració 

 

L’estructura del diagrama està constituïda per un quadrat que conté tres 

rectangles verticals de la mateixa alçada que el quadrat, dos d’ells més petits i de bases 

iguals.  

 

Com és el diagrama 2, segons els 5 alumnes que l’utilitzen? Hi ha, bàsicament, 

dues respostes per aquesta pregunta:  

 

a) 2 dels 5 alumnes que l’utilitzen ho fan amb la configuració esperada. Un 

(l’alumne 2) resol el problema fins al final correctament. L’altra (14) no interpreta 

correctament la relació entre les dades al diagrama següent i s’atura, amb criteri, davant 

una arrel quadrada que no te resultat exacte (totes les que havien sortit a classe li tenien).  

 

b) 3 dels 5 alumnes reprodueixen el mateix diagrama que a l’activitat 1. Dels 3 

alumnes, 2 d’ells (17, 18) fan ara el diagrama adient a l’activitat (quadrat amb els 
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rectangles per dins) i un (13) fa els rectangles per fora del quadrat. Cap dels 3, per tant 

resol correctament l’activitat. 

 

 

B. Significat del diagrama: etiquetes i traducció de dades  

 

La taula de la figura 5.5.11. conté la distribució de les etiquetes 6, 3 i 40 entre els 

alumnes que les han fet servir en aquest diagrama.  En negre els que han resolt fins al 

final, en vermell els que no. En vertical es llegeixen els alumnes i les etiquetes (en 

negreta) que han utilitzat. En horitzontal, primer es llegeixen les etiquetes i els alumnes 

que les han utilitzat i després quantes etiquetes hi ha a cada diagrama i quants alumnes 

escriuen una sola etiqueta i quants dues. 

 

Què aporten els etiquetes numèriques en aquest diagrama? La taula de la figura 

5.5.11 permet dir que les etiquetes eficaces d’aquest diagrama són la 40 i la 6. També cal 

dir que l’alumne 2, ha fet aquest diagrama com a primer diagrama de la sèrie, per tant té 

una certa lògica que hi posi les etiquetes 40 i 6 que són les que s’obtenen directament de 

la lectura de l’equació inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.5.11: Etiquetes numèriques del diagrama 2 

 

 

Per contra, una alumna (17) (figura 5.5.12) ha escrit l’etiqueta -3, en el lloc 

adequat però no ha acabat bé el procés perquè més endavant ha operat incorrectament 

amb els nombres negatius i no ha fet la darrera deducció, trobar x a partir del resultat de 

l’arrel quadrada, com es pot veure a la figura 5.5.12. 

etiqueta quins alumnes freqüència etiqueta 

40 2  14   2 

6 2     1 

3  13   18 2 

-3    17  1 

etiquetes 

utilitzades 

      

1 etiqueta  3 40 -3 3 4 alumnes 

2 etiquetes 40,6     1 alumne 
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Fig. 5.5.12: Treball de l’alumna 17 

 

Quines són les etiquetes algebraiques utilitzades en aquest diagrama? Dels cinc 

alumnes que utilitzen aquest diagrama, només tres (figura 5.5.13) escriuen etiquetes 

algebraiques. Cap d’ells resol correctament el problema fins al final.  

 

El quadre de la figura 5.5.13 fa pensar que les etiquetes algebraiques no ajuden a 

la resolució del problema. En resum, la lectura simultània del dos quadres (figura 5.5.11 i 

5.5.13) i el fet que l’únic alumne que resol el problema correctament, ha utilitzat el 

diagrama 1 com a primer diagrama de la seva sèrie diagramàtica, fa pensar que el 

diagrama 2 és totalment prescindible per al procés i que fer-lo més aviat indica una certa 

inseguretat en la resolució del problema, és un element distractor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.5.13: Etiquetes algebraiques del diagrama 

 

 

 

 

etiqueta    freqüència etiqueta 

x 13  17 2 

x2 13  17 2 

3x  14  1 

6x  14  1 

etiquetes 

utilitzades 

    

2 etiquetes x, x2 3x,6x x, x2 3 alumnes 
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5.5.3. Transformació del 1r diagrama al 2n  

 

La taula de la figura 5.5.14 permet veure que la transformació 1 -> 2 la realitzen 

només 3 alumnes perquè dels 5 alumnes que han utilitzat el diagrama 2, 3 han fet primer 

l’1 (13,17,18) i 2 (2,14) han començat directament pel diagrama 2. També permet veure 

que la majoria d’alumnes no han fet el diagrama 2 i passen directament al diagrama 3.  

 
diagrames 1 1 i 2 2 

alumnes 5,6,7,8,9,10,12,15,20 13,17,18 2, 14 

totals 9 3 2 

 
Fig. 5.5.14: Diagrames 1 i 2 i distribució d’alumnes que els utilitzen 

 

L’estructura nova en el pas 1->2 és la partició del rectangle inicial (r) en els dos 

rectangles (r/2), la duen a terme per tant  3 alumnes i cap d’ells arriba a resoldre el 

problema bé fins al final. 

 

Pel que fa al significat del pas 1->2 (figura 5.5.15) el fet diferencial és l’aparició de 

l’etiqueta 3 o 3x, el que fa pensar que aquesta transformació serveix per deduir el valor 3 

a partir del 6x de l’equació inicial, ho han fet així els 5 alumnes que han fet aquest 

diagrama. Els tres alumnes que han fet aquesta transformació han escrit l’etiqueta 3 

damunt dels costats corresponents, és més, un dels tres alumnes (17) escriu -3 damunt 

del costat. Per què no aconsegueixen resoldre el problema bé? El seu treball es veu a la 

figura 5.5.12. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5.15: Transformació de l’estructura del 1r diagrama al 2n diagrama 

 



 339 

Dos alumnes (13 i 17) han mantingut les etiquetes x i x2 que ja havien utilitzat en 

el primer diagrama. Les dificultats en la resolució correcta del problema han vingut per la 

pèrdua del significat del valor 40 en l’evolució dels diagrames. Tot i considerar el costat -3 

o 3, en els diagrames successius han perdut el significat del valor 40 que apareix en 

l’equació inicial.  

 

Els tres alumnes han situat l’etiqueta 40 en el primer diagrama, però només una 

alumna interpreta correctament l’àrea que representa el valor 40, l’àrea del quadrat, un 

cop restat el rectangle d’àrea 6x. Però, aquesta alumna, deixa d’escriure l’etiqueta 40 en 

els diagrama 2 i en els successius, fins al punt de perdre’n el significat. Aquest fet podria 

fer pensar que mantenir el significat de l’etiqueta 40 al llarg del procés de 

transformació dels diagrames és rellevant per a la correcta resolució del problema. 

 

 

5.5.4. Construcció del 3r diagrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.16: Diagrames 3 i 4 

 

La diferència entre el diagrama 3 i el 4 (figura 5.5.16) és la introducció de l’etiqueta 

9 i del seu significat. Només dos alumnes (1 i 2) realitzen aquest diagrama 3.  

 

Un dels dos alumnes (1) no havia fet els diagrames 1 i 2, comença directament 

per aquest diagrama i només hi situa l’etiqueta 3 en el centre dels dos rectangles laterals 

(com si el valor 3 correspongués a una àrea). Malgrat aquesta aparent discordança amb 

els estàndards habituals (els símbols en l’interior del rectangle indicant àrees i damunt 

dels costats indicant longituds) la interpretació que fa del 3 en el procés de resolució del 

problema és la correcta i arriba al resultat final esperat. 
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L’alumne (2) comença el procés amb el diagrama 2 i segueix amb el 3, però fa els 

dos diagrames com si es tractés de resoldre l’activitat 1 (x2 + 6x = 40). En els dos 

diagrames hi posa les etiquetes 40 i 6, en el primer, i 40 i 3 en el segon. Si bé el 6 i els 3 

estan en el lloc adequat i ben interpretats, no queda massa clar sobre el diagrama com 

interpreta el 40 ambdós diagrames.  

 

Si l’anàlisi es regeix pel nombre d’alumnes que han realitzat aquest diagrama, es 

pot dir que el diagrama 3 no sembla ser imprescindible per a resoldre el problema. Potser 

sembla indicar que la seva realització afavoreix aconseguir la resolució final esperada, 

però com que només 2 alumnes d’un total de 20 han fet aquest diagrama, sembla més 

prudent no treure conclusions del paper del diagrama 3 en la resolució del problema. 

 

S’obvia la transformació fins al diagrama 3 perquè aquesta transformació només 

l’ha realitzat un alumne (2) i ja ha quedat descrita en la construcció del diagrama. 

 

 
5.5.5. Construcció del diagrama 4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.17: Diagrama 4 

 

Aquest el diagrama (figura 5.5.17) sembla ser clau per la resolució del problema, 

s’ha trobat en els treballs de tots els alumnes, si bé cal dir que 2 alumnes han fet una 

versió una mica diferent del diagrama, és el diagrama 4’ (figura 5.5.18) Alguns alumnes, 

com s’analitza més endavant, han fet les dues versions. 

 

Hi ha una altra raó que també permet dir que aquest diagrama sembla clau en la 

resolució del problema, és el fet que 4 alumnes (3,4,11,16) només han utilitzat un sol 
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diagrama per a resoldre el problema i que en els quatre casos el diagrama utilitzat ha 

estat aquest.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.18: Diagrama 4’ i diagrama 4’ de l’alumna 1 

 

Dels 4 alumnes que han utilitzat el diagrama 4, com a diagrama únic per a 

resoldre el problema fins al final, 3 d’ells obtenen les solucions correctes i un no. Cal 

remarcar un aspecte important, pel que fa als diagrames que han fet aquests 3 alumnes: 

en aquesta activitat han tornat a fer el diagrama 4 de l’activitat 1 i després en al 

interpretació del significat de la x, fora del diagrama és on han canviat la resolució (veure 

figura 5.5.19 amb les produccions d’un d’aquests alumne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.5.5.19: Dues activitats de l’alumne 3 

 

Dels 4 alumnes que resolen l’activitat amb un  sol diagrama, 3 només utilitzen 

etiquetes numèriques. Les etiquetes són: 40, 3, -3, 9. Quin significat té l’etiqueta -3? 

Només la utilitza 1 alumna dels 3 (4) (figura 5.5.20), li serveix per recordar en la part 

operativa de la resolució del problema quina operació cal fer (suma o resta) per a 

aconseguir la solució final. 
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Fig. 5.5.20: Treball de l’alumna 4 

 

El tercer alumne, el que no resol correctament (figura 5.5.21), ha perdut el 

significat o la interpretació geomètrica de la x. La x no apareix mai damunt del diagrama i 

en fer els càlculs al costat del diagrama, sembla haver memoritzat una rutina 

d’operacions associada a la resolució del problema sense acabar-la de relacionar amb el 

significat de la x. Cal dir en el seu favor que és l’únic que dibuixa en el diagrama el segon 

quadrat interior d’àrea 9.  

 

 
Fig. 5.5.21: Resolució del 4t alumne (el 16) que ha perdut el significat de la x 

 

Un cop analitzats els diagrames del 4 alumnes que han resolt el problema amb un 

únic diagrama, es retorna a l’anàlisi de totes les produccions. 

 

 

A. Estructura del diagrama: elements i configuració 

 

Divuit alumnes realitzen aquest diagrama (figura 5.5.22) consistent en dos 

quadrats de diferents mesures (q i cq) amb un vèrtex comú i els dos rectangles (2r) que 

completen la figura fins a recobrir un quadrat sencer (Q). A més el quadrat q, conté un 

altre quadrat cq, simètric pel vèrtex comú, del cq extern a q. En la majoria de casos, 18 
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alumnes dels 20,  (un quadrat (q) és força més gran que l’altre (cq). Amb tot, els dos 

alumnes que fan el dos quadrats semblants (7, 12), han resolt correctament el problema, 

per tant aquest aspecte mètric del diagrama sembla que no es pot considerar 

rellevant per la correcta resolució del problema. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.22: Elements i configuració del diagrama 4 

 

Quatre alumnes dels 20 analitzats, realitzen el diagrama 4’ (figura 5.5.23). Alguns 

d’elles han fet els dos diagrames, el 4 i el 4’ d’altres només han fet el 4’. Tot i que els 

diagrames 4 i 4’ són força diferents perquè al passar del diagrama 4 al diagrama 4’, hi ha 

una disminució d’àrea (s’han perdut els dos rectangles r, r, i un dels quadrats cq), s’ha 

optat per aquesta manera de nomenar els diagrames perquè és la paral·lela a la 

seqüència de diagrames de la primera activitat. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.23: Diagrama 4’ 

 

El quadre de la figura 5.5.24 indica quina o quines versions del diagrama 4 han fet 

els alumnes. 

 
diagrames només 4 4 i 4’ només 4’ 

alumnes 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20 7,8 1,18 

 

Fig. 5.5.24: Distribució d’alumnes en el diagrama 4 i 4’ 

 

Per acabar de descriure l’estructura del diagrama 4, cal dir que molts alumnes 

utilitzen els mateixos diagrames en l’activitat 1 que en la 2, en general els diagrames de 



 344 

l’activitat 1, i després en la interpretació fora del diagrama, a l’hora d’acabar els càlculs és 

quan diferencien els dos casos.  

 

El quadre de la figura 5.5.25 mostra els alumnes que han reproduït els mateixos 

diagrames per l’activitat 1 que per la 2 i quina de les dues versions han utilitzat. 

 
diagrama diferents per a cada activitat iguals a les dues activitats 

alumnes 1, 2,10,14,15,16 3,4*,5,6,7,8,9,11,12,13,17*,18,19,20 

 

Fig. 5.5.25: Contrast de diagrames entre les dues activitats 

 

Els alumnes amb (*) han utilitzat etiquetes negatives en els diagrames de l’activitat 

2, per a diferenciar les dues resolucions. 

 

En el quadre es veu que una majoria important d’alumnes, 14 de 20, intenten 

resoldre la situació per la via més ràpida, el mateix diagrama per a tots els casos (La 

figura 5.5.26 conté una d’aquestes resolucions) Una lectura sobre els resultats finals ens 

diu que diferenciar els diagrames no sembla ajudar a resoldre millor el problema. 

 

Dels alumnes que han optat per diferenciar els diagrames (6 alumnes), 4 d’ells 

han resolt correctament el problema (veure un exemple en la figura 5.5.28). Catorze 

alumnes no han diferenciat els diagrames entre l’activitat 1 i la 2 , 10 d’ells han resolt 

correctament el problema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.5.26: Mateix diagrama per a les dues activitats i canvi en els càlculs (alumna 12) 
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En algun cas, han conservat l’estructura del diagrama però el que han fet és 

posar-hi etiquetes  numèriques amb valors negatius (figura 5.5.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.5.27: Resolució amb etiquetes negatives (alumna 4) 

 

Aquesta proporció diferent d’encerts/desencerts, 4/2 (canviant de diagrama), 10/4 

(sense canviar de diagrama), podria fer pensar que el diagrama en sí no ajuda a resoldre 

el problema sinó que és com un fil conductor, que ajuda però que finalment la resolució 

anirà associada a un càlcul fora del diagrama. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5.28: Canvi de diagrames. Resolució només correcta en l’activitat 2 (alumne 15) 
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Les dades analitzades fan pensar que el diagrama 4, o en el seu cas el 4’ són 

imprescindibles per resoldre el problema i la configuració concreta i precisa és 

important però també pot esdevenir un enllaç per evocar els càlculs que cal realitzar.  

  

 

B. Significat del diagrama: etiquetes i traducció de dades  

 

Quines són les etiquetes numèriques més freqüents en aquests diagrama?  són: 

3, 9 i 40 (veure figura 5.5.29). Alguns alumnes treballen amb -3 o -9. Un alumne (20) no 

ha escrit cap etiqueta damunt el diagrama 4. 

 
etiquetes 40, 3, 9 40,-3,9 40,9 3,9 -3,-9  

alumnes 3,6,7*,9,10,11,15,16,19 4,8* 1*,2,14,18* 5,12 13,17  

total  9 2 4 2 2 19 

 

Fig. 5.5.29: Etiquetes numèriques en el diagrama 4 o 4’ 

 

 

Els alumnes amb (*) han fet el diagrama 4’. Els alumnes 7 i 8 han fet els dos 

diagrames, en el diagrama 4’, l’alumne 7 només hi posa l’etiqueta 9 que ja la tenia en el 

diagrama 4. L’alumne 8, hi escriu dues etiquetes, 9 i 49, la primera ja la tenia en el 

diagrama 4, la segona no. 

 

En el quadre de la figura 5.5.29 es pot veure que gairebé tots els alumnes utilitzen 

l’etiqueta 40, punt de partida de l’equació que cal resoldre. Dels 4 alumnes que no l’han 

utilitzada en aquest diagrama tots la tenen present en algun moment de la resolució. Dos 

d’ells (13 i 17) l’han situada en diagrames anteriors, els altres dos (5 i 12) no, han utilitzat 

aquest valor al marge del diagrama.  

 

La següent etiqueta, 3 o -3, es dedueix de l’equació i concreta passos de la 

resolució. Quatre alumnes no la utilitzen 1, 2 i 18 l’han utilitzada en diagrames anteriors, 

14 no la fa servir mai en la resolució de l’activitat 2, en canvi sí que l’ha utilitzada en 

l’activitat 1 i ha aconseguit resoldre-la correctament. Aquest fet ens fa pensar que és una 

etiqueta clau en el diagrama per aconseguir arribar al final del procés correctament. 

Utilitzar l’etiqueta -3 és una opció encertada si després es contextualitza correctament i 

l’àrea corresponent és 9 i no -9. També li ha fet el seu servei a un alumne que la utilitza 

com a referent per reconstruir les solucions a partir de 7 i -7 (figura 5.5.30) 
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Fig. 5.5.30: Ús de de l’etiqueta -3 en el diagrama 4 (alumna 4) 

 

 

L’etiqueta 9 sembla que és clau en la resolució final del problema. Per què 

han fallat 14, 16 , 18 i 19?  Els alumnes 14 i 18, tot i que segons els seus diagrames el 

quadrat tenia àrea 40 + 9 = 49, han acabat restant 40 - 9 = 31. No hi ha prou informació 

en el seu treball per poder saber perquè ho han fet. Els alumnes 16 i 19, han deduït bé el 

valor 7 però no l’han interpretat damunt del diagrama i s’ha confós en cercar la x. 

En resum, l’etiqueta nova d’aquest diagrama és la 9; la 3 ja havia sortir en els 

diagrames anteriors. També és important no perdre de vista l’etiqueta 40, si hi és o no, o 

si hi és latent, perquè ha sortit abans i torna a sortir després. 

Quines són les etiquetes algebraiques que utilitzen els alumnes? Les etiquetes 

algebraiques són escasses en aquest diagrama, la taula de la figura 5.5.31 en recull la 

seva distribució.  

 
etiquetes x-3 x x,x2 3x  

alumnes 5,7 8,9,19 13,17 14  

nº total d’alumnes 2 3 2 1 8 

 

Fig. 5.5.31: Distribució d’etiquetes algebraiques en el diagrama 4 

 

En el quadre es veu que 5 alumnes utilitzen l’etiqueta x. Dels 5 alumnes, dos 

afegeixen l’etiqueta x2. En aquest diagrama, l’etiqueta x2 no sembla ajudar gaire a la 

resolució del problema, els dos alumnes que l’han afegida no han resolt el problema 

correctament.  

 

L’alumna que ha utilitzat l’etiqueta 3x ha començat un raonament per àrees però 

no ha estat capaç de concretar-lo en longituds que és el que hagués necessitat per 



 348 

acabar de resoldre el problema. Finalment, cal destacar l’opció de dues alumnes de 

considerar l’etiqueta x-3 que els ha ajudat a resoldre correctament el problema. 

 

En resum, sembla que les etiquetes algebraiques no juguen un paper 

rellevant en aquest diagrama, n’hi ha poques ens els treballs dels alumnes i fins i tot es 

podria dir que quan les utilitzen no els ajuda a resoldre correctament el problema, essent 

l’única recomanable l’etiqueta x-3.  

 

Com tradueix l’alumnat les dades en elements geomètrics? Una majoria 

d’alumnes, 18 de 20, situen les etiquetes numèriques en el lloc adequat, damunt d’un 

costat per indicar longituds (3 o -3) o dins la figura per indicar àrees (40 i 9). Hi ha 

algunes excepcions, 2 alumnes (11 i 12) (veure el treball de l’alumne 12 a la figura 5.5.32) 

situen el 3 dins dels rectangles, però dedueixen que l’àrea del quadrat que completa (cq) 

és 9.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5.32: Valors de longituds dins de les figures (alumna 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.5.33: Sumes d’àrees i longituds (alumna 17) 

 

Una alumna situa les etiquetes en el lloc adequat, però després sembla que 

interpreta -3 com l’àrea de cada rectangle i 40 com l’àrea d’un dels quadrats intermedis. A 

partir del que mostra el seu treball no queda molt clara la interpretació que està fent de 
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les dades, el que sí es pot observar és que realitza diversos càlculs amb els valors 

numèrics que té i que suma indiscriminadament àrees (-9) amb longituds (-6, obtingut 

com dues longituds de -3). Sembla que no té molt clara la regla dels signes en la 

multiplicació de nombres negatius, ja que segons el seu treball (-3)·(-3) = -9 (figura 

5.5.23). 

 

Dues alumnes (5, 7) (veure el treball de 7 a la figura 5.5.34) han utilitzat l’etiqueta 

x -3, i aquesta ha estat l’element clau per a la resolució del problema. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.5.34: Ús de l’etiqueta x-3 (alumna 5) 

 

5.5.6.Transformació fins al diagrama 4  

 

Si bé tot l’alumnat que ha resolt l’activitat, 20 de 21 alumnes analitzats, ha fet el 

diagrama 4 o el 4’, l’anàlisi de la transformació només s’estén als 15 alumnes que han fet 

algun diagrama abans del diagrama 4. Cal recordar que 4 alumnes han resolt el problema 

sense transformacions, amb un únic diagrama, justament el 4. Un altre alumne (19) 

utilitza dos diagrames, el 4 i el 5, per tant no s’inclou en aquesta anàlisi perquè no 

transforma cap diagrama per arribar al 4, comença amb el 4. 

 

 

A. Estructura de la transformació 

 

Aquí cal distingir entre els alumnes que vénen directament del diagrama 1 (un 

quadrat q i un rectangle r), del diagrama 2 (el quadrat q, i el rectangle partit per la meitat 

r/2) i els que vénen del diagrama 3 (s’ha transformat la figura en un nou quadrat 

continent, però encara no s’han especificat totes les relacions i no apareix la nova dada, 

el 9). 

 

El quadre de la figura 5.5.36 explica i quantifica aquesta distribució. 
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transformació quins alumnes? nombre d’alumnes 

1 -> 4 o 4’ 5,6,7’*,8’*,9,10,12,15,20 9 

2 -> 4 o 4’ 13,14,17,18’ 4 

3 -> 4 o 4’ 1’,2 2 

 total d’alumnes 15 

 

Fig. 5.5.36: Transformacions fins al diagrama 4 
 

Els alumnes amb els distintiu (’ ) fan el 4’, els alumnes amb els distintius (’*) els 

fan els dos, 4 i 4’. El quadre mostra que la majoria de l’alumnat passa de l’1 al 4 o 4’ i que 

aquesta transformació és eficaç per a la correcta resolució del problema, 8/1 és el còmput 

d’encerts/desencerts en aquest cas. Què conté aquesta transformació del diagrama que 

la fa tant avantatjosa? Què conté la transformació 2 -> 4 o 4’, que, malgrat que una 

primera lectura fa pensar que és pràcticament la mateixa que 1 -> 4 o 4’, resulta ser 

tannegativa (cap dels alumnes que la fa aconsegueix resoldre bé el problema). 

 

Cal repassar com són les tres transformacions, abans de procedir a analitzar el 

que comporten (figures 5.5.37, 38 i 39). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5.37: Transformació 1 → 4 o 4’ 
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Fig. 5.5.38: Transformació 2 → 4 o 4’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5.39: Transformació 3 → 4 o 4’ 
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Elements que es conserven i elements que apareixen nous 

 

Totes les transformacions fins al diagrama 4 conserven l’àrea inicial del primer 

diagrama (x2). També conserven el valor 40, tot i que en el diagrama 1 o 2 correspon a 

l’àrea d’un rectangle i en el 4 o 4’ el 40 és l’àrea d’un “quasi quadrat”. És a dir hi ha hagut 

una transformació d’una figura d’àrea 40 en una altra de nova, també d’àrea 40. 

L’element nou que cal seguir, tant en el diagrama 4 com en el 4’ és el petit quadrat d’àrea 

9 que completa el “quasi quadrat” d’àrea 40. 

 

 

Relacions mètriques entre els elements 

 

Són molt pocs els alumnes (1,15) (veure treball de l’alumne 1 a la figura 5.5.40) 

que han entès la transformació fins al diagrama 4, els que han captat que partint d’un 

quadrat d’àrea x2, s’ha arribat a un altre quadrat d’àrea també x2, que conté un quadrat 

d’àrea 40 + 9 = 49, que x2 és un quadrat més gran que el d’àrea 49. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.5.40: Quadrat que perd àrea (alumna 1) 

 

La major part de l’alumnat ha reproduït els diagrames i les transformacions de 

l’activitat 1, passar del rectangle d’àrea x2 + 6x = 40 al quadrat d’àrea (x+3)2 = 49,  

acabant els càlculs després al marge dels diagrames, els nous valors de la x, no tant a 

partir d’una interpretació del diagrama sinó de la memorització del procediment de càlcul 

que resol el problema.  

 

En algun cas l’alumnat (veure, per exemple el treball de l’alumna 6 a la figura 

5.5.41) reconeix que x2 és l’àrea d’un quadrat de la figura inicial i no és tota l’àrea inicial, 

mentre que en aquesta segona activitat sí que es parteix d’un quadrat d’àrea x2.  
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5 

 

Fig.5.5.41: Partir d’un quadrat d’àrea x2 (alumna 6) 
 

Altres alumnes, reprodueixen en l’activitat 1 i en la 2 la mateixa seqüència de 

diagrames i introdueixen algun tret específic en les etiquetes (x-3, o -3) per diferenciar-ho 

(figura 5.5.42). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.42: Ús de l’etiqueta x-3 (alumna 5) 

 

 

B. Significat de la transformació 

 

Com interpreten els alumnes els diagrames al llarg de les transformacions? Quin 

ús en fan? Els diagrames conserven les mesures i reflecteixen l’evolució del raonament 

fins arribar a la solució o bé el diagrama és un recolzament per memoritzar un procés de 

càlcul? Hem vist alguns casos en un sentit i en l’altre. 

 

En resum, si s’intenta analitzar en global què ha passat en l’evolució dels 

diagrames fins arribar al 4, que sembla ser el diagrama clau en la resolució del problema, 

atès que és el que fan tots els alumnes, fins i tot els que només en fan un, es pot dir que 

hi ha tres grups:   

a) Els que fan diagrames diferents 

b) Els que fan els mateixos diagrames però que introdueixen alguna 

diferència en les etiquetes 

c) Els que fan els mateixos diagrames i introdueixen diferències en els 

càlculs al marge del diagrama 
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Com pensen i argumenten els alumnes dels tres grups? 

a) Els que fan diagrames diferents: els 3 alumnes que diferencien els diagrames 

de l’activitat 1 dels de la 2, són: 1 (figura 5.5.43),14 (figura 5.5.44) i 15. 

 

El dibuix els permet interpretar que en el darrer diagrama, l’àrea 49 correspon a 

l’àrea d’un quadrat més petit que l’inicial, que el costat del nou quadrat serà 7 i que la 

relació que cal establir per acabar de resoldre el problema diu: x – 3 = 7 o  x – 3 = -7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.43: Resolució de l’alumna 1 

 

L’alumna 14 (figura 5.5.44) no ha acabat el raonament perquè malgrat que 

conserva l’etiqueta 3x en el diagrama 1 i 4, els està considerant com a àrees i no 

identifica la x, com a longitud damunt del diagrama 1 ni del 4.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.44: Resolució de l’alumna 14 

 

b) Els que fan els mateixos diagrames però que introdueixen alguna 

diferència en les etiquetes: són 11 alumnes, és el grup més nombrós, està constituït 

pels alumnes: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,17, 18, 20. 

 

Dins d’aquest grup hi ha dues opcions: els que dibuixen el petit quadrat d’àrea 9 

dins el quasi quadrat d’àrea 40 i els que no (figura 5.5.45). 
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Fig. 5.5.45: Diagrama 4 amb o sense el quadrat interior d’àrea 9 

 

b.1. Els tres alumnes que dibuixen el quadrat petit a l’interior, el quadrat 

intermedi, són els alumnes 2, 8 i 18. Dibuixen el petit quadrat d’àrea 9 que completa el 

quasi quadrat d’àrea 40. En un cas (alumne 2) (figura 5.5.46) arriba a x – 3 = 7 perquè el 

quadrat d’àrea 49 està contingut en un altre quadrat més gran. És un raonament 

geomètric associat a la figura. 

 

 
Fig. 5.5.46: Quadrat d’àrea 9 (alumne 2) 

 

L’altre alumne (8) (figura 5.5.47) opta per considerar un costat de longitud -3 

damunt del diagrama 4. En aquest raonament l’alumne escriu un costat de longitud 

negativa quan es tracta de resoldre   x2 – 6x = 40 i amb longitud positiva quan és x2 + 6x = 

40.  

 

Aquesta hipòtesis de treball quadra perfectament amb el procediment adequat per 

resoldre el problema. Aconsegueix amb un dibuix amb longituds negatives controlar la 

situació i resoldre qualsevol tipus d’equació, amb coeficient positiu o negatiu per la x, 

resoldre l’equació. 
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Fig. 5.5.47: Costat de longitud negativa (alumne 8) 

 

L’alumne 18 (figura 5.5.48) que també repeteix diagrames, tant en l’activitat 1 com 

en la 2, comença amb una lectura de les dades i una interpretació geomètrica que no 

s’ajusta al que diu el problema. En les dues activitats és com si llegís que x2 = 40 i en 

l’evolució dels diagrames treballa amb un quadrat que aparenta la mateixa àrea que la 

inicial però que ara té àrea  40 + 9 = 49 o bé 40 - 9 = 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.5.48: Sens correspondència amb l’equació (alumne 18) 

 

 

Quin raonament hi ha darrera d’aquest procediment? Relaciona les mesures 

d’àrees i longituds amb les dades del problema? Es diria que no. 
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b.2  Els 8 alumnes que no dibuixen el quadrat interior però que diferencien 

d’alguna manera els diagrames de figures iguals als de l’activitat 1 són: 5, 6, 7, 9, 

10, 13,17 i 20.  

 

Cinc alumnes (5, 7, 13,17 i 20), introdueixen etiquetes amb valors numèrics 

negatius,  -3 , l’alumna 17 (figura 5.5.49); -9, l’alumna 13, i en els altres tres casos, x – 3 

(figura 5.5.48). Cal observar que x - 3 és una etiqueta vàlida, des del punt de vista del 

raonament geomètric i que resulta prou eficaç si s’estira fins al final, com ho han fet les 

alumnes 5 i 7. 

 

 

 

 

 
Fig.5.5.48: Eficàcia de l’etiqueta x-3 (alumna 5) 

 

L’etiqueta –3 és una mica més forçada i denota manca d’un raonament més 

algebraic que geomètric. Aquesta afirmació concorda amb el fet que l’alumna realitza tota 

una sèrie d’operacions aritmètiques que des del punt de vista geomètric no tenen sentit 

(suma valors que són àrees amb valors que representen longituds, treballa amb àrees 

negatives, etc.).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.49: Sumant àrees i longituds (alumna 17) 

 

L’etiqueta -9, segurament volia apel·lar a que en aquest cas calia considerar 

alguna resta (x – 3) però la resta no ha estat ubicada en el lloc correcte. En tot cas, des 

del punt de vista de la interpretació geomètrica, si -3 és difícil d’interpretar, encara ho és 

més -9 com a àrea, fins i tot transgredeix les regles del producte de nombres enters. 
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c) Els que fan els mateixos diagrames i introdueixen diferències en els 

càlculs al marge del diagrama: és una única alumna (12) (figura 5.5.50) que fa els 

mateixos diagrames i introdueix les diferències en els càlculs al marge del diagrama. 

 

No es tenen evidències del raonament que fa aquesta alumna, potser el diagrama 

només li serveix per raonar geomètricament sobre el valor que cal afegir al 40 per fer 

després l’arrel quadrada. És un raonament a cavall de la geometria i l’aritmètica. Després 

potser ha memoritzat que en un cas ha de sumar i en l’altre restar, tot ben aritmètic.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.50: Diagrama per memoritzar els càlculs (alumna 12) 

 
 
5.5.7. Construcció del diagrama 5  

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.51: Diagrama 5 

 

Dels 20 treballs analitzats el diagrama 5, tal com mostra la figura 5.5.51, es troba 

en 5 alumnes (2,5,7,18,19). Una altra alumna (14) comença un diagrama després de fer 

el 4 però no l’acaba i un setè alumne (15) (figura 5.5.52) fa dos cops el diagrama 4, la 

segona vegada només amb una etiqueta, el 49, dins del quadrat al qual correspon 

aquesta àrea, per tant ha fet servir un diagrama per arribar al 49 i aquesta situació és la 

que permet afirmar que l’alumne 15 ha fet el diagrama 5. 
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Fig.5.5.52: Diagrama 5 en l’alumne 15 

 

 

A. Estructura del diagrama: elements i configuració 

 

És un quadrat únic i no conté particions internes. Dels 5 alumnes que pròpiament 

es podria dir que fan aquest diagrama (2,5,7,18,19), quatre alumnes (5,7,18,19) fan un 

quadrat de les mateixes dimensions que el del diagrama 4 i marquen les diferències a 

través de les etiquetes (veure a la figura 5.5.53 el treball de l’alumna 5). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.53: Diferències en les etiquetes (alumna 5) 

 

 

Dels 5 alumnes esmentats, només l’alumne 2 (figura 5.5.54) dibuixa les figures 

dels diagrames proporcionals a les mesures. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5.54: figures dels diagrames proporcionals a les mesures (alumne 2) 

 

També manté les proporcions entre figures i mesures l’alumne 15, com es pot 

observar en el seu treball mostrat a la figura 5.5.52. 
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B. Significat del diagrama: etiquetes i traducció de dades 

 

Quines són les etiquetes numèriques que utilitza l’alumnat en aquest diagrama? 

L’etiqueta més general és 49, la utilitzen 4 dels 7 alumnes que s’acosten al diagrama 5. 

Un alumne (7) escriu damunt del diagrama l’expressió:  40 + 9 = 49, els altres simplement 

hi escriuen el resultat final 49. Un d’aquests alumnes (15) indica amb fletxes molt 

clarament que 49 és l’àrea d’un quadrat concret, dins d’un altre quadrat més gran per 

evitar confusions.  

 

Quines són les etiquetes algebraiques que utilitza l’alumnat en aquest diagrama? 

Només un alumne (19) (figura 5.5.55) utilitza etiquetes algebraiques en aquest diagrama, 

en concret la x, però la situa en un lloc que no li correspon. Aquest alumne ha anat situant 

diverses etiquetes en la seqüència de diagrames que no es corresponen amb els valor 

que representen, el que fa pensar que hi ha manca d’interpretació dels elements 

geomètrics i de les seves mesures expressades en números. Amb aquest dèficit el 

diagrama no l’ajuda a resoldre el problema. 

 

 

 

Fig.5.5.55: Etiquetes algebraiques en el diagrama 5 (alumne 19) 

 

La resta d’alumnes inclouen les expressions algebraiques de la interpretació 

algebraica del darrer diagrama en el full al marge dels dibuixos. 

 

Com tradueix l’alumnat les dades damunt del diagrama? El 49 o 40 + 9 = 49 estan 

situats dins del quadrat. És una manera de mostrar que l’àrea del quadrat és 49. 

 
 
5.5.8.Transformació fins al diagrama 5 

 
En aquest espai s’analitzen les produccions dels 7 alumnes (2,5,7,14,15,18,19) 

que comencen el diagrama 5 (cal recordar que el 14 no l’acaba). 
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A. Estructura: elements i configuració  

 

Tots els alumnes que han començat el diagrama 5, provenen del 4 o del 4’ com 

mostra el quadre de la figura 5.5.56. 
 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5.56: Distribució d’alumnes que han arribat al diagrama 5 

 

Cal fer un repàs de com són les tres transformacions, abans de procedir a 

analitzar què comporten. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 5.5.57: Transformació del diagrama 4 al diagrama 5 

 

En la transformació a la transició 4 -> 5 (figura 5.5.57) es conserva el quadrat 

interior (q) que passa a ser el quadrat  extern del diagrama 5 i desapareix el quadrat 

exterior (Q) i les figures interiors contingudes en ell: els dos rectangles r i els dos petits 

quadrats (cq).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.58: Transformació del diagrama 4’ al diagrama 5 

transformació alumnes nombre 
d’alumnes 

4 -> 5 2,5,14,15,19 5 
4’ -> 5 7,18 2 
 total alumnes 7 



 362 

En la transformació 4’ -> 5 (figura 5.5.58) es manté el quadrat gran igual i només 

desapareix el quadrat petit interior (cq).  

 

En la transformació 4 -> 5 hi ha una pèrdua de superfície. En la 4’ -> 5 no. Dels 5 

alumnes que han fet aquesta transformació 4 -> 5 (2,5,14,15,19), dos d’ells (2,15) 

expressen clarament aquesta pèrdua de superfície en els seus diagrames, veure per 

exemple el treball de l’alumne 15 a la figura 5.5.59. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.59: Transformació amb pèrdua de superfície (alumne 15) 

 

Una tercera alumna (5) (figura 5.5.60) no és tant curosa amb les mesures però en 

aquest cas les etiquetes dels diagrames 4 i 5 l’ajuden a controlar les relacions i també 

resol bé el problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.60: Transformació sense pèrdua de superfície (alumna 5) 

 

Aquest fet fa pensar que mantenir una certa coherència entre les mesures 

dels diagrames al llarg de la seva evolució denota una interpretació correcta de les 

relaciones algebraiques i numèriques que contenen els diagrames. 
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B. Significat de la transformació: etiquetes i traducció de les dades 

 

Dels 7 alumnes que han començat aquest diagrama, tots van en camí d’escriure 

l’etiqueta 49, 5 hi arriben i 2 no. Com arriben a fer-ho? 3 alumnes (2,5,15) no conserven 

cap etiqueta de les anteriors, 3 alumnes (7,18,19) conserven el 40 i el 9, 1 alumne (14) no 

ha acabat el diagrama i no ha arribat a posar cap etiqueta. Sembla que el punt clau de la 

transformació, a nivell d’etiquetes, és trobar el 49. 

 

Els 4 alumnes (2,5,7,15) que han arribat fins al 49, han interpretat en el pas d’un 

diagrama a l’altre que les dues àrees, la del quadrat petit (9) i la del quasi-quadrat (40) es 

completaven i per tant calia sumar el 9 amb el 40, fins a obtenir l’àrea 49, així ho mostren 

en els seus diagrames, tant si ho escriuen sobre el diagrama 5 (alumna 7) com si no 

(alumnes 2,5,15). 

 

Què han fet els dos alumnes (18,19) que no hi han arribat? L’alumne 18 (figura 

5.5.61) ve del diagrama 4’, on mostra un quasi quadrat d’àrea 40 i el petit quadrat d’àrea 

9 que el completa. Per què ho resta en lloc de sumar-ho? Observant l’evolució dels seus 

diagrames no es pot donar una resposta clara, possiblement el seu raonament està basat 

en una barreja del que veu en el diagrama, cal fer una operació de suma o resta, i el que 

recorda de forma memorística del procés: en un cas cal sumar i en l’altre restar, sense 

saber ben bé què ni associar-ho amb la interpretació del diagrama. El que sí mostren els 

seus diagrames és que des de l’inici la interpretació de la x damunt dels diagrames no és 

la que li correspon. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.61: Interpretació de la x incoherent amb l’equació (alumne 18) 

 

L’alumne 19 (figura 5.5.55) mostra, en l’evolució dels seus diagrames, dos punts 

que li han impedit resoldre bé el problema. Primer, ha volgut saltar-se diagrames, ha 

començat pel 4 en lloc de fer algun dels diagrames anteriors i això l’ha dut a interpretar de 

manera errònia les dades de l’equació inicial, ha escrit 6 allà on calia escriure 3. En segon 
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lloc, ha fet el mateix error que l’alumne 18, ha restat en lloc de sumar, tot i que un dels 

seus diagrames mostra el quadrat que completa al quasi quadrat.  

 

Sembla que aquests dos alumnes no han aconseguit resoldre el problema 

correctament perquè no han tingut prou cura en donar coherència a la interpretació de 

cada diagrama. Les etiquetes de mesures numèriques o algebraiques de cada diagrama 

no es corresponen amb les dades reals del problema. Possiblement el que els falla és la 

interpretació geomètrica de les operacions aritmètiques i algebraiques.  

 

L’element essencial del canvi en la transformació fins al diagrama 5 és la suma. 

Dels 6 alumnes que han acabat el diagrama 5 amb etiquetes, 4 han sumat (2,5,7,15) i 

dos han restat (18,19). Dels 4 primers, un (l‘alumne 7) ha indicat damunt del diagrama la 

suma 40 +9 = 49, els altres 3 han fet la suma mentalment i han escrit només el resultat 

final: 49. És a dir el diagrama ha estat el suport visual que els ha permès calcular l’àrea 

total. Els 6 alumnes fan les deduccions al marge del diagrama i els que han arribat al 49 

(2,5,7,15) escriuen arrel de 49 igual a +7 i -7, com ho fan els altres alumnes que no han 

passat per aquest diagrama (veure treball de l’alumne 2 a la figura 5.5.62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5.62: Deduccions al marge del diagrama (alumne 2) 

 

 
5.5.9. Intencionalitat visible evident del 1r -> darrer diagrama 
 

Partir, reagrupar, completar i sumar són les quatre accions que s’identifiquen 

en l’evolució dels diferents diagrames. Cada acció es pot identificar com el pas d’un 

diagrama al següent. Alguns alumnes necessiten recórrer a tots els diagrames per 

realitzar aquestes accions, d’altres són capaços de saltar-se diagrames intermedis. En 

aquest sentit es pot interpretar que realitzen més d’una acció al passar d’un diagrama al 

següent. 
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Si s’agrupa l’evolució dels diagrames pel nombre de diagrames utilitzats s’observa 

des de l’alumne que realitza un únic diagrama (el 4) i en ell hi aboca tota la informació 

que necessita per resoldre el problema, fins a un nombre màxim de 4 diagrames.  

 

A continuació es mostren el nombre de diagrames utilitzats, quins són i quants 

alumnes utilitzen cadascuna de les seqüències de diagrames descrits. Quan un mateix 

diagrama es repeteix dues vegades en una mateixa seqüència, però amb etiquetes 

diferents, s’ha considerat com un sol diagrama, seguint el criteri de que, com a figura 

geomètrica, és la mateixa i el que canvia només és el text simbòlic que conté. 

 

L’activitat que s’està analitzant, la resolució de l’equació x2 – 6x = 40, és 

consecutiva a la de l’activitat anterior, la resolució de l’equació x2 + 6x = 40. Aquesta 

situació ha fet que molts alumnes optessin per reproduir el mateix diagrama que en 

l’activitat 1, encara que no correspongués ben bé a la nova situació i diferenciar la 

resolució amb alguna etiqueta clau o introduint alguna modificació en alguna de les 

figures dels diagrames. Aquest fet ha quedat recollit a totes les taules que s’analitzen a 

continuació. 

Cada alumne apareix a la taula identificat amb el seu número. En analitzar les 

produccions dels alumnes en aquesta segona activitat s’han identificat tres tipologies 

diferents. A continuació es descriuen les tres i es diu amb quins símbols s’han introduït 

les diferències a la taula de la figura 5.5.63, és a dir com es pot diferenciar si un 

determinat alumne x, pertany a la tipologia a) b) o c).  

Tipologia a) alumnes que utilitzen diagrames diferents per les dues activitats, la primera i 

aquesta segona. Es simbolitzen amb x. 

Tipologia b) alumnes que repeteix els mateixos diagrames que en l’activitat 1 i després, 

al marge del diagrama, canvien els càlculs per arribar a la resolució final.  Es simbolitzen 

amb x’. 

Tipologia c) repeteix els mateixos diagrames que en l’activitat 1 però introdueix algun 

element diferenciador (un diagrama de la sèrie és diferent, una etiqueta,...). Es 

simbolitzen per x*. 

 

Si s’associa l’acció de partir al pas del 1r diagrama al 2n; reagrupar al pas del 2n 

al 3r diagrama; completar al pas del 3r al 4t diagrama; i sumar al pas del 4t al 5è, amb la 

lectura del quadre de la figura, es veu que algunes d’aquestes accions es poden realitzar 

sense el suport dels diagrames, o si més no, sense haver de passar per tots, mentre que 

d’altres requereixen arribar a un determinat diagrama.  
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1 4 4 3’,4*,11’,16 3/4=75% 3/4=75% 3/1 3/1 

2 1->4 5 6*,9’,10’,12’,20* 4/5=80%  

5/7=71% 

4/1  

5/2 3->4’ 1 1* 1/1=100% 1/0 

4->5 1 19* 0/1=0% 0/1 

3 1->2->4 2 13*,17* 0/2=0%  

 

3/6=50% 

0/2  

 

 3/3 

1->4->4’ 1 8* 1/1=100% 1/0 

1->4->5 2 5*,15 2/2=100% 2/0 

2->4->5? 1 14 0/1=0% 0/1 

4 1->2->4’->5 1 18* 0/1=0%  

2/3=67% 

0/1  

2/1 1->4->4'->5 1 7* 1/1=100% 1/0 

2->3->4->5 1 2* 1/1=100% 1/0 

Tot 4+2·7+3·6+4·3=48 20 20* 13/20=65% 13/7 

 

Fig. 5.5.63: Distribució de seqüències de diagrames 

 

En aquesta línia s’observa que:  

 

1. Partir (1->2) és una acció que realitzen amb el suport del diagrama 2 

només 3 alumnes (13*,17*,18*) la resta la incorporen en altres transformacions. 

S’observa també que aquests tres alumnes han copiat bàsicament els diagrames de 

l’activitat 1, introduint alguna diferència. Cap d’ells ha resolt correctament l’activitat 2,  i  

només l’alumne 13 havia resolt bé la 1. 

 

Per què l’acció de partir la majoria d’alumnes la incorporen en altres 

transformacions? Els diagrames no són el fi últim del problema, serveixen com a guia per 

decidir quines operacions han de fer amb les dades inicials per aconseguir arribar a 

resoldre el problema. Els alumnes que han entès el procediment general, la seqüència de 

sèries diagramàtiques que han de fer, intenten minimitzar esforços i això es tradueix en 

fer el mínim de diagrames, per això incorporen la partició en els diagrames següents.  

 

2. Reagrupar és una acció que no requereix una transformació específica (2-

>3). Només un alumne (2*) la realitza aïlladament perquè no ha fet el diagrama 1. Aquest 

alumne també ha aprofitat, bàsicament, els diagrames de l’activitat 1, introduint 

diferències només en el diagrama 4. 
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3. Els diagrames 3 i 4 d’aquesta activitat són molt semblants, el criteri per 

diferenciar-los és la inclusió de l’etiqueta 9, que és el valor de l’àrea del quadrat que 

completa la figura d’àrea 40. Aquest fet queda reflectit en el quadre, només 2 alumnes 

(1*, 2*) utilitzen els dos diagrames alhora. L’alumne 2* utilitza el 3 i el 4; l’alumne 1*, el 3 i 

el 4’. 

 

4. Completar és l’acció clau en la resolució del problema i es posa de 

manifest en el fet que tots els alumnes passen pel diagrama 4 o pel 4’ i, a més a més, tots 

els alumnes que només fan un diagrama opten pel 4. Dos alumnes (7*,8*) fan els dos 

diagrames.  

 

Amb aquesta acció és amb la que els alumnes arriben al càlcul de l’àrea del 

quadrat que completa el quasi quadrat del problema i l’acció requereix un diagrama 

específic perquè en aquest diagrama és on entren en contacte les dades de la banda 

esquerra de l’equació, el 6 que ha passat a 3 i aviat es convertirà en 9, i el valor de la 

dreta de l’equació, el 40.  

Els alumnes necessiten aquest pas formalitzat amb un diagrama, el 4, perquè 

damunt d’aquest diagrama tots els valors en joc, 6, 3, 9 i 40 es poden interpretar com a 

longituds o àrees del diagrama 4. 

 

5. Sumar és una acció que la majoria d’alumnes realitzen sense la necessitat 

de dibuixar el diagrama 5. Tretze alumnes acaben la sèrie en el diagrama 4 i de la seva 

interpretació dedueixen al marge dels diagrames el valor 49. Com es pot quantificar 

l’eficàcia del diagrama 5? S’ha establert una comparació entre encerts i desencerts en la 

resolució del problema, fent o sense fer el diagrama 5 (veure figura 5.5.64). 

 
classe alumnes nº d’alumnes encert sí/no % d’encerts 

amb 

diagrama 5 

2*,5*,7*,14,15,18*,19* 7 4/3 = 1.33 57.14% 

sense 

diagrama 5 

1*,3’,4*,6*,8*,9’,10’, 

11’,12’,13*,16,17*,20* 

13 9/3 = 2.25 69.23% 

 

Fig. 5.5.64: Pes del diagrama 5 en la resolució correcta 

 

Cal recordar que:  

a) x  utilitza diagrames diferents per les dues activitats 

b) x’ repeteix els mateixos diagrames que en l’activitat 1  

c) x* repeteix els mateixos diagrames que en l’activitat 1 però introdueix algun element diferenciador. 



 368 

Una lectura en horitzontal de la taula fa pensar, per exemple, que potser és més 

avantatjós no fer el diagrama 5 que fer-lo. 

 

Una anàlisi més detallada del quadre anterior consistirà en observar atentament el 

quadre i plantejar-se una sèrie de preguntes que s’aniran contestant a mesura que es 

formulen. 

 

a) El nombre de diagrames i l’encert final de la resolució estan relacionats? 

 

Amb 1 diagrama el nombre d’encerts supera el nombre de no encerts (3/1), 

possiblement l’alumnat que opta per fer només un diagrama té una capacitat de síntesi 

força elevada, no necessita fer-ne més. Potser ha memoritzat una part del procés de la 

seqüencia de càlculs que cal fer per a resoldre el problema i el diagrama simplement li 

serveix de punt de recolzament. L’utilitza com a referència però un part del raonament el 

realitza al marge. Si l’alumnat controla l’equilibri entre memorització i procés de 

raonament  associat al diagrama, optar per fer un sol diagrama resulta prou eficaç.  

Amb 2 diagrames, ens trobem amb uns tant per cents semblants d’èxits (71%) i 

cal destacar l’opció de fer els diagrames 1 i 4 que produeix un 80% d’èxits.  

 

En augmentar el nombre de diagrames no s’aconsegueix millorar la resolució ans 

al contrari, el percentage d’encerts va disminuint. Amb 3 diagrames, s’assoleix la cota 

mínima, la balança queda a 3/3 i el tant per cent d’encerts en el 50 %. 

 

Amb 4 diagrames, la proporció remunta una mica: 2/1 i el tant per cent queda al 

67%, una mica per damunt del global que és del 65%. En resum: podem apuntar que el 

nombre òptim de diagrames és dos i si aquest són l’1 i el 4 és on s’aconsegueixen 

el major nombre d’èxits. 

 

L’evidència d’un nombre clau de diagrames per a cada problema, ni molts ni pocs, 

s’ha de tornar a interpretar sota l’òptica de que els diagrames no són l’objectiu del 

problema, no es tracta d’explicar-ho tot a través de diagrames, es tracta de fer els que 

necessita cadascú per poder raonar visualment amb la interpretació geomètrica dels 

coeficients de l’equació i anar decidint, seguint la transformació de longituds i àrees els 

càlculs que cal fer.  
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b) Hi ha algun diagrama que destaca per damunt dels altres per la seva freqüència 

a les sèries diagramàtiques? 

 

Sí, hi ha un diagrama que destaca per damunt de tots perquè l’utilitza el 90% 

de l’alumnat i és el que tria també en el 100% de casos l’alumnat que només utilitza un 

diagrama, és el diagrama 4. Només dos alumnes el deixen d’utilitzar (1,18) però en fan 

servir un que és molt semblant, el 4’ (figura 5.5.65). 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.65: Diagrames 4 i 4’ respectivament 

 

El següent diagrama més utilitzat és el diagrama 1, apareix en 12 casos d’un total 

de 20 (60%). El recompte del nombre de vegades que apareix cada diagrama en les 

sèries diagramàtiques estudiades dels 20 alumnes apareix en el quadre de la figura 

5.5.66. A cada línia del quadre es llegeix el nombre de vegades que apareix cada 

diagrama, el nombre d’alumnes que l’utilitzen (freqüència absoluta), el % que representa 

respecte als 20 alumnes (freqüència relativa) i el % respecte al nombre total de 

diagrames utilitzats pels 20 alumnes (en el quadre anterior s’han comptabilitzat un total 

de 48 diagrames).  

 

Cal recordar que quan l’alumne apareix en negre significa que ha resolt 

correctament el problema i si apareix en vermell que no. A la darrera columna de la taula 

s’escriu la relació encerts/no encerts associada a cada diagrama perquè és una dada que 

afegeix eficiència al diagrama. 

 
També cal recordar certs convenis simbòlics: 

a) x  utilitza diagrames diferents per les dues activitats 

b) x’ repeteix els mateixos diagrames que en l’activitat 1. Després, al marge del diagrama, canvia els 

càlculs per arribar a la resolució final.   

c) x* repeteix els mateixos diagrames que en l’activitat 1 però introdueix algun element diferenciador 

(un diagrama de la sèrie és diferent, una etiqueta,...) 
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1 12 60,00% 25,53% 5*, 6*,7*,8*,9’,10’,12’,13*,15,17*,18*,20* 8/4 2 

2 5 25,00% 10,64% 2*,13*,14,17*,18* 1/4 0.25 

3 2 15,00% 4,26% 1*, 2* 2/0  

4 18 
90% 37,5% 

2*,3’,4*,5*,6*,7*,8*,9’,10’,11’,12’,13*, 

14, 15,16,17*,19*,20* 

12/6 2 

4’ 4 20,00% 8,51% 1*, 7*,8*,18*, 3/1 3 

5 7 35% 14,58% 2*, 5*,7*,14,15,18*,19* 4/3 1.33 

 48   Nombre total d’alumnes: 20 13/7 1.86 

 
Fig. 5.5.66: Distribució de freqüències dels diagrames   

 

La lectura del quadre de la figura 5.5.66. planteja una nova pregunta: 

 

Quin valor afegit té, o no té, un diagrama en relació a l’encert en la resolució del 

problema? 

 

Ha resolt el problema el 65% de l’alumnat, quin paper ha jugat cada diagrama en 

aquest tant per cent d’èxits? És a dir, amb l’ús de cada diagrama, augmenta o disminueix 

la proporció èxit/fracàs? Aquesta pregunta es respon a partir de la lectura de la darrera 

columna de la taula, quant més gran sigui la fracció, major pes te el diagrama respecte a 

la seva eficiència, tot i que cal matisar també si el quocient s’obté amb una freqüència 

alta d’ús del diagrama o amb una freqüència més baixa. En aquest sentit es poden 

observar les relacions següents:  

 

a) El diagrama 1, fet per 12 alumnes, presenta una proporció èxit/fracàs de 8/4 = 2, una 

mica per damunt de la proporció 13/7 = 1.86 d’encerts en el total d’alumnes. Sota 

aquest punt de vista es podria dir que ajuda força a resoldre el problema, ajuda el 

doble a resoldre’l que a no resoldre’l i fins i tot té 14 centèsimes de valor afegit 

respecte a la balança general. 
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b) El diagrama 2, fet per 5 alumnes, presenta una proporció èxit/fracàs de 1/4. Què 

passa amb aquest diagrama? Millor no fer-lo si es vol resoldre bé el problema, 

semblen dir les dades. 

 

c) El diagrama 3, fet per 2 alumnes, presenta una proporció èxit/fracàs de 2/0. Aquesta 

proporció fa pensar que aquest diagrama és força recomanable i si es tracta d’un 

alumne que necessita fer uns quants diagrames per arribar a resoldre bé el problema, 

millor proposar-li aquest diagrama en lloc del 2.  

 

d) El diagrama 4, fet per pel 90% de tot alumnat marca la resolució del problema, 

sembla gairebé imprescindible, és necessari però no suficient. Aquesta afirmació es 

dedueix de la taula de la pàgina anterior, 4 alumnes només fan aquest diagrama amb 

una proporció d’èxit/fracàs 3/1. Cal afegir un comentari sobre el diagrama 4’, l’utilitzen 

4 alumnes, dues d’elles han fet el 4 i el altres dos no. Si es comptabilitzen tots els 

alumnes que han fet el 4 o el 4’ arribem al 100%, ara si que es pot afirmar que 4 o 4’ 

són imprescindibles. També cal dir que la utilització d’aquest diagrama representa la 

cota màxima en la proporció èxit/fracàs, 3/1 que arriba a 3. 

 

e) El diagrama 5, fet per 7 alumnes, presenta una proporció èxit/fracàs de 4/3. Baixa una 

mica de la proporció general, es podria considerar que és força prescindible. 

 

En resum, un cop vistos els diferents casos es pot dir que els diagrames 1 i 4 són 

els que marquen la pauta. Que no s’ha d’oblidar el diagrama 4’, si s’opta per considerar el 

4 i el 4’ junts, la proporció arriba 15/7 = 2.14. Que cal evitar el diagrama 2 i la resta de 

diagrames, 3 i 5, quan es fan servir, un total de 9 alumnes (gairebé la meitat 9/20) els 

utilitzen, va força bé, la seva proporció èxit /fracàs és 6/3 = 2, 14 centèsimes per damunt 

del global 13/7, el que diu que fent-los servir augmenten una mica la possibilitat 

d’encertar en la resolució final. 

 

Per què el diagrama 1 i el 4 marquen la pauta? El diagrama 1 serveix als alumnes 

per situar les dades del problema, per passar d’equació algebraica a un conjunt de figures 

i àrees, damunt de les que es poden interpretar els coeficients de l’equació i la incògnita 

x, com a longituds i àrees del diagrama. El diagrama 4 serveix als alumnes per calcular 

l’àrea del quadrat que completa el quadrat gran que s’està buscant i a la vegada permet 

donar una interpretació geomètrica a tots els valors numèrics que han anat sortint al fer 

les operacions convenients amb els coeficients de l’equació. 
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5.5.10. Etiquetes essencials  

 

Si fins aquí, per a cada nou diagrama s’han analitzat les etiquetes numèriques i 

algebraiques que s’utilitzen, ara cal fer-ho de forma global. La taula de la figura 5.5.67 

conté les etiquetes associades als diferents diagrames. Es tracta de veure quines són les 

més utilitzades, en quins diagrames apareixen i amb quina freqüència. Després s’analitza 

l’eficàcia o valor de l’etiqueta, si ha ajudat o no a resoldre el problema. 

 

A l’hora de comptar la freqüència de les etiquetes s’haurà d’establir com s’ha 

d’interpretar, la freqüència per alumne (quants dels 20 alumnes les fan servir), o bé a la 

freqüència per diagrames (a quants dels 48 diagrames estudiats). S’ha optat per comptar-

ho de les dues maneres, tot i que a l’hora d’analitzar les produccions s’utilitza la 

freqüència en terme d’alumnes.  

 

Així s’han generat les dues primeres columnes de la taula. La primera columna 

presenta l’etiqueta i el nombre de vegades que s’utilitza (nombre entre parèntesi) i a sota 

el tant per cent que representa del total de 48 diagrames analitzats. La segona columna 

indica el nombre d’alumnes que han utilitzat l’etiqueta en valor absolut i el tant per cent 

que representa respecte el total dels 20 treballs analitzats dels alumnes. 

 

Però també és important situar les etiquetes a cada diagrama. Hi ha etiquetes que 

tenen sentit en un diagrama i en d’altres no. Potser una etiqueta està associada a un 

diagrama concret de la sèrie diagramàtica i te un valor diferent en un altre diagrama. Així 

s’han pensat les dues columnes següents que situen l’etiqueta en un diagrama concret i 

diuen quants alumnes les estan utilitzant en aquest diagrama. 

 

Un cop situada l’etiqueta i comptat el nombre de vegades que apareix, sembla 

rellevant mostrar quins són els alumnes que les utilitzen i quants diagrames estan fent els 

alumnes, ja que aquesta informació permetrà seguir la trajectòria de l’etiqueta en un 

alumne concret: quantes vegades la fa servir, en quins diagrames i tenint en compte 

quants diagrames està fent l’alumne. Les quatre columnes següents mostren els alumnes 

que l’han utilitzada, diagrama a diagrama. Els alumnes estan agrupats segons el nombre 

de diagrames que han fet, per facilitar després la cerca de relacions entre les diferents 

variables estudiades.  
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1 

diagrama: 

4 alumnes 

2 

diagrames: 

7 alumnes 

3 

diagrames: 

6 alumnes 

4 

diagrames: 

3 alumnes 

x (15) 

 

9 

 

1 8  9,10,12,20 8,13,17 18 5/3  

7/8 2 2   13,17  0/2 

4 5  9,19 8,13,17  2/3 

x2 (7) 

 

3 

 

1 3  6 13,17  1/2  

1/6 2 2   13,17  0/2 

4 2   13,17  0/2 

6 (9) 9 1 7  6,9,10,12 5,13 7 6/1  

7/2 2 1    2 1/0 

4 1  19   0/1 

6x (5) 5 1 4  10 8,15,17  3/1 3/2 

2 1   14  0/1 

-6x (1) 1 1 1   13  0/1 0/1 

40 (32) 18 1 10  6,9,10, 20 8,13,14,17 7,18 5/5  

 

21/11 

2 1    2 1/0 

3 1    2 1/0 

4 13 3,4, 11,16 6,9,10,19 8,14,15 2,7 10/3 

4’ 4  1 8 7,18 3/1 

5 3  19  7,18 1/2 

3 (15) 14 2 2   13 18 0/2  

11/4 3 2  1  2 2/0 

4 11 3, 11,16 6,9,10,12 5,13,15 7 9/2 

-3 (5) 4 2 1  20 17  0/2 2/3 

4 3 4  8,17  2/1 

3x (2) 1 2 1   14  0/1 0/2 

4 1   14  0/1 

x-3 (2) 2 4 2   5 7 2/0 2/0 

9 (20) 18 1 1  20   0/1  

 

15/5 

4 15 3,4, 11,16 6,9,10,12,19 5,8,14,15 2,7 12/3 

4’ 3  1 8 18 2/1 

5 1    7 1/0 

-9 (2) 2 4 2   13,17  0/2 0/2 

49 (5)  5 4’ 1   8  1/0  

5/0 5 4   5,15 2,7 4/0 

 

Fig.5.5.67: Etiquetes dels diagrames 
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Per acabar, les darreres columnes mostren l’eficàcia de cada etiqueta segons el 

diagrama en què apareix (nombre d’alumnes que la utilitzen en el diagrama i que acaben 

resolent amb èxit el problema/nombre d’alumnes que la utilitzen però que no resolen amb 

èxit el problema, aquests darrers escrits en vermell) i la darrera, l’eficàcia de l’etiqueta en 

global (nombre d’alumnes que la fan servir en qualsevol diagrama i resolen amb 

èxit/nombre d’alumnes que la fan servir en qualsevol diagrama però que no resolen bé). 
 

S’han marcat en colors les etiquetes majoritàries, les utilitzades per un nombre 

important d’alumnes. Cal destacar les etiquetes següents: 40 (65%), 3 (65%) i 9 (80%). 

És interessant observar que les etiquetes algebraiques són totes minoritàries. Essent x la 

més utilitzada només arriba al 35%. Una altra etiqueta numèrica força utilitzada és 6 

(45%).  

 

S’indica en blau les etiquetes inicials, les que corresponen a interpretar les 

dades del problema i a situar-les damunt del diagrama. En lila les etiquetes que 

requereixen un mínim de raonament per part de l’alumne (3 la meitat de 6, costat del 

nou rectangle).  

 

Per últim, s’ha indicat en verd les que no solament requereixen un  raonament 

per part de l’alumne sinó que són una dada indispensable en el procés de resolució 

del problema i que en la majoria de casos permetran arribar a la resolució final. 
 

Una primera lectura global de la taula permet veure que les etiquetes essencials 

en el procés són les numèriques per damunt de les algebraiques. Sembla que 

l’alumnat evita les algebraiques i raona majoritàriament a partir dels nombres.  

 

Aquest fet és una de les evidències que permeten dir que els diagrames són una 

eina de càlcul que ajuda als alumnes a resoldre el problema. En els inicis de 

l’aprenentatge de l’àlgebra els alumnes tenen dificultats per aprendre les regles de càlcul 

que regeixen en aquest llenguatge simbòlic i abstracte. Se’ls proposa un recurs visual 

que consisteix en substituir els càlculs amb el llenguatge simbòlic de l’àlgebra per càlculs 

d’àrees damunt de figures que s’han generat interpretant els termes de l’equació de 2n 

grau com àrees de quadrats i rectangles i transformar-los després fins a convertir-los en 

un nou quadrat, si cal afegint un petit quadrat pel mig. Els alumnes adopten el recurs i 

quan el posen en funcionament utilitzen bàsicament només valors numèrics (etiquetes 

numèriques), escapant-se així d’haver de manipular termes algebraics en forma 
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d’equació de 2n grau. Seguint aquesta afirmació, no els cal escriure etiquetes 

algebraiques perquè amb elles no han de calcular res, els càlculs es fan amb els valors 

numèrics per passar de 6 → 3 → 9 → 49 (40 +9). 

 

Tres etiquetes numèriques són claus en el procés: 40, 3 i 9. Si s’observa 

globalment la taula i es para atenció en la columna dels alumnes que han utilitzat un sol 

diagrama (3,4,11, 16) les tres etiquetes que han utilitzat són justament aquestes. Només 

prescindeixen de l’etiqueta 40 dues alumnes que han fet més d’un diagrama, la 5 i la 12. 

L’etiqueta 3 o la -3 apareix en el treball de 18 alumnes, només 2 alumnes la deixen 

d’utilitzar. Un d’ells (el 19; figura 5.5.68) col·loca un 6 allà on hauria de posar un 3. 

L’alumna 14, escriu 3x allà on hauria de posar 3. L’etiqueta 9 (o -9) només falta en el 

treball d’un alumne (el 19) perquè continuant la seva interpretació errònia de les dades 

del problema, ara obté 36 = 62 , enlloc del 9 = 33 que li correspondria. 

 

 

 

 

 
Fig.5.5.68: Etiqueta 6 allà on correspondria l’etiqueta 3 (alumne 19) 

 

Pel que fa a l’ús de les etiquetes algebraiques, en aquesta primera lectura general 

s’observa que l’etiqueta que te més consens és x, la utilitzen 9 alumnes, molts d’ells la 

situen al primer diagrama (8 alumnes) i només 4 alumnes la repeteixen en algun dels 

diagrames següents. 

  

A continuació s’analitzen amb una mica més de detall les quatre etiquetes 

esmentades: x, 40, 3, 9. 

 
Fig. 5.5.69: Ús de l’etiqueta x 
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7/8 
2 2   13,17  0/2 

4 5  9,19 8,13,17  2/3 



 376 

Sobre l’etiqueta x, la taula de la figura 5.5.69 diu que la utilitzen 9 alumnes dels 

20 del grup (45%) i que apareix en 15 diagrames del total de 48 (31%). La taula permet 

diverses lectures, per exemple una d’horitzontal que informa sobre a quins diagrames 

apareix l’etiqueta i una de vertical que permet llegir quants diagrames ha fet l’alumne que 

ha utilitzat aquesta etiqueta.  

 

En la mirada horitzontal l’etiqueta x és visible en els diagrames 1, 2, 4. S’observa 

també que en el diagrama on apareix més és en el 1. Vuit alumnes dels 12 que han fet 

aquest diagrama hi escriuen aquesta etiqueta (75%). Després, en el diagrama que es 

torna a repetir més és en el 4. Sembla doncs que l’etiqueta x és força necessària en el 

plantejament del problema (diagrama 1). Allà cal transferir les dades del problema però 

també va bé situar la x, el símbol algebraic que representa el valor que s’està cercant, la 

solució de l’equació proposada. L’etiqueta x compleix aquest objectiu.  

 

Quin sentit té que l’etiqueta x es torni a repetir en el diagrama 4? El diagrama 4, si 

el completa amb el 4’, és universal, ho evidencia el fet que tot l’alumnat l’utilitza. Escriure-

hi l’etiqueta x, és una manera de no perdre de vista el nucli del problema, el valor que 

s’està cercant i demostra que malgrat que els diagrames han patit transformacions 

geomètriques l’alumne que l’utilitza i el col·loca allà on s’escau està seguint correctament 

la resolució del problema. També es pot fer la lectura que molts alumnes no escriuen 

aquesta etiqueta en el diagrama 4 perquè no els cal i ja la tenen present a l’hora de 

realitzar operacions al marge dels diagrames. 

 

Si s’analitza ara segons el nombre de diagrames realitzats, es veu que cap dels 

alumnes que han fet un sol diagrama ha utilitzat aquesta etiqueta. També que 4 alumnes 

dels 5 que han fet dos diagrames i han utilitzat aquesta etiqueta, l’han escrita en el primer 

diagrama, només un d’ells l’ha tornada a repetir en el diagrama 4. Quan el nombre de 

diagrames augmenta, se’n fan 3, els alumnes que escriuen una etiqueta en el primer la 

van repetint en els diagrames successius. Són 2 alumnes que justament no han resolt bé 

el problema. En els alumnes que fan 4 diagrames, pràcticament no apareix, només la 

utilitza una alumna que tampoc resol bé el problema. 

 

Què es pot dir del valor d’aquesta etiqueta? Ajuda o no ajuda a plantejar i resoldre 

el problema? Les dues darreres columnes de la taula, ajuden a fer aquesta interpretació, 

mostren el total d’alumnes que l’han utilitzada i han resolt bé el problema, enfront dels 

alumnes que l’han utilitzada però que no han resolt bé. Així es pot veure que quan 
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s’utilitza en el primer diagrama el seu valor d’eficàcia és alt, 5 contra 3 (1.6 punts), en 

canvi quan l’alumnat la repeteix baixa molt la seva eficàcia, arribant a un global de 7 a 8 

(0.875), la qual cosa fa posicionar-se en contra de la seva utilització.  

 

En resum, sobre aquesta etiqueta es pot apuntar que apareix en el plantejament 

del problema, en el diagrama que mostra les dades del problema i el que s’està buscant, 

per això s’ha classificat com a etiqueta inicial i s’ha pintat de blau a la taula. Adquireix la 

màxima eficàcia en el primer diagrama i repetir-la en diagrames successius es podria 

interpretar com un abús en l’ús de les etiquetes més propi d’un alumne insegur que no 

controla prou el procés. Les transformacions geomètriques realitzades en el procés la fan 

desaparèixer i en el seu lloc potser seria més adient l’etiqueta x – 3.  

 

Sobre l’etiqueta 40, la taula de la figura 5.5.70 diu que la utilitzen 18 alumnes 

dels 20 del grup (90%) i que apareix en 32 diagrames del total de 48 (62.5%). Si es mira 

a quins diagrames surt, es veu que ho fa a tots: 1, 2, 3, 4, 4’, 5, tot i que a l’1 i el 4 és on 

apareix amb més freqüència. Deu dels 12 alumnes que han fet el diagrama 1 (83%) 

escriuen aquesta etiqueta i 13 dels 18 que han fet el 4 (72%) també l’escriuen. Hi ha força 

continuïtat en el pas del diagrama 1 al 4, pel que fa a aquesta etiqueta, dels 10 alumnes 

que l’han utilitzada a l’1, 6 la tornen a escriure en el 4. Un setè alumne (18) no la posa al 

4 perquè no el fa però sí al 4’. Un altre alumne (7), havia començat pel diagrama 2 i la 

continua posant al 4.   

 
40 (32) 18 1 10  6,9,10, 20 8,13,14,17 7,18 5/5  

 

21/11 

2 1    2 1/0 

3 1    2 1/0 

4 13 3,4, 11,16 6,9,10,19 8,14,15 2,7 10/3 

4’ 4  1 8 7,18 3/1 

5 3  19  7,18 1/2 

 
Fig. 5.5.70: Ús de l’etiqueta 40 

 

Divuit alumnes que usen aquesta etiqueta l’escriuen al diagrama 1, el 56%, o 

altrament la utilitzen 10 dels 12 alumnes que fan el diagrama 1 (83%). Torna a sortir molt 

en els diagrames 4 i 4’. Tots els alumnes fan un d’aquests dos diagrames i són molt pocs 

els alumnes que, havent-la posada en el diagrama 1, no la tornen a posar. Tres dels 

alumnes que la deixen de posar (20,13 i 17) són justament 3 alumnes que no acaben el 

problema correctament. Aquesta situació porta a pensar que aquests alumnes, un cop 



 378 

han fet el diagrama 1 i han posat l’etiqueta 40, han perdut de vista en els diagrames 

següents quina figura del diagrama és la que té per àrea el valor 40. La pèrdua ha 

provocat que no acabessin correctament el problema.  

 

L’etiqueta 40 apareix molt poc en els diagrames 2 i 3, un sol alumne l’ha feta 

servir. Ell no havia fet el diagrama 1, per tant sembla natural que posi l’etiqueta 40 en el 

seu primer diagrama i el continuï posant en el diagrama 3 i 4, fins arribar a la resolució 

final correctament.  

 

El quadre, llegit en vertical diu que si es fa un sol diagrama (el 4) sempre hi és 

l’etiqueta 40 i se’n fan dos o més l’etiqueta apareix amb insistència als diagrames 1 i 4. 

 

Aquesta etiqueta juga per tant un paper semblant i fins i tot més reforçat perquè la 

fan servir més alumnes, que el que jugava l’etiqueta x. En el primer diagrama, situa les 

dades del problema, en el 4 manté la relació entre les dades inicials i les transformacions 

que han patit els diagrames fins arribar al quadrat final, sense perdre de vista els valors 

numèrics amb els que caldrà calcular per resoldre el problema. Per això en el quadre 

general s’ha pintat de blau, el color assignat per a les etiquetes inicials.  

Sobre la seva eficàcia, el còmput global (21/11) la reforça, 21 gairebé dobla l’11. 

Arriba al seu punt màxim en el diagrama 4 (10/3). En resum, l’etiqueta 40 actua 

fonamentalment com a inicial al diagrama 1 i com a suport al raonament posterior en el 

diagrama 4 i, segons han mostrat les dades, utilitzar-la en els dos diagrames afavoreix la 

resolució correcta del problema. 

 
3 (15) 14 2 2   13 18 0/2  

11/4 3 2  1  2 2/0 

4 11 3, 11,16 6,9,10,12 5,13,15 7 9/2 

-3 (5) 4 2 1  20 17  0/2 2/3 

4 3 4  8,17  2/1 

 

Fig. 5.5.71: Ús de l’etiqueta 3 o -3 
 

Sobre l’etiqueta 3 o -3, la taula de la figura 5.5.71 diu que la utilitzen 19 dels 20 

alumnes del grup (95%) i que apareix en 21 dels 48 diagrames (44%). L’única alumna 

(14) que no ha utilitzat cap d’aquestes etiquetes ha escrit 3x en el seu lloc i no ha acabat 

de resoldre bé el problema. La concentració màxima d’aquesta etiqueta se situa en el 

diagrama 4, tant si es parla de l’etiqueta 3 com de la -3. Quinze dels 18 alumnes que fan 
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el diagrama 4 la utilitzen (83%). És en el diagrama 4 on adquireix la màxima eficàcia (9/3) 

si es limita a l’etiqueta 3, 11/4 si s’afegeix la -3. També es pot observar que les etiquetes 

negatives no són massa eficaces, en tot cas potser funcionen en el diagrama intermedi 4. 

 

En resum, l’etiqueta 3 actua com a etiqueta intermèdia, mostra un petit avenç en 

l’evolució de les dades, del 6 que es pot llegir directament en l’equació inicial s’ha 

obtingut un valor intermedi, necessari per resoldre el problema, però no suficient com ho 

mostra el fet que 7 alumnes l’han escrit però no han arribat al final. 

 

9 

(20) 

18 1 1  20   0/1  

 

15/5 

4 15 3,4, 11,16 6,9,10,12,

19 

5,8,14,15 2,7 12/3 

4’ 3  1 8 18 2/1 

5 1    7 1/0 

-9 (2) 2 4 2   13,17  0/2 0/2 

 

Fig. 5.5.72: Ús de l’etiqueta 9 i -9 
 

Sobre l’etiqueta 9 o -9, la taula de la figura 5.5.72 diu que les utilitzen tots els 

alumnes, en 22 dels 48 diagrames estudiats (46%). Allà on destaca més la seva aparició 

és en el diagrama 4, la utilitzen 17 alumnes (15 l’etiqueta 9 i 2 l’etiqueta -9) del total de 20 

(85 %). Dos alumnes (1, 18) no han fet el diagrama 4 sinó el 4’ i en ell hi han posat 

l’etiqueta, arribaríem així a la cota màxima de 19 alumnes. Només una alumna ha quedat 

al marge i no l’escriu al diagrama 4 perquè no l’ha acabat (20). 

 

Sobre l’eficiència d’aquesta etiqueta es pot dir que globalment presenta una 

proporció 14/7 (2). També cal destacar que fer servir l’etiqueta -9 comporta certs 

problemes de comprensió del significat de les mesures de les àrees de les figures que 

contenen els diagrames. En aquest context no té sentit una àrea negativa. Així la taula 

mostra que no ajuda gens a resoldre el problema utilitzar l’etiqueta -9, en lloc de la 9. 

 

En resum, l’etiqueta 9 és la darrera etiqueta que majoritàriament utilitzen els 

alumnes, es podria qualificar d’etiqueta gairebé resolutiva perquè sembla ser que a 

partir d’ella ja es resol el problema, no en calen més per a resoldre’l. És més, l’etiqueta 

següent que apareix en l’estudi, la 49, està poc utilitzada, només la fan servir 5 alumnes 

(25%), tot i que la seva eficàcia és total, els 5 alumnes resolen bé el problema. 
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Seqüència de diagrames, figures i etiquetes utilitzades 

 

Una visió conjunta dels tres quadres analitzats, el de la seqüència de diagrames, 

el de la freqüència de cada diagrama i el de les etiquetes utilitzades, així com la 

recopilació de totes les observacions realitzades en l’anàlisi dels tres quadres permet fer 

el resum següent. Hi ha dos diagrames que destaquen per damunt de tots, són l’1 i 

el 4. Si un alumne només fa un diagrama, fa el 4; quan en fa dos afegeix el diagrama 1 i 

quan en fa 3 o més, es decanta pel 2 o pel 3, més sovint pel 2 que pel 3.  

 

El nucli de la resolució del problema rau en el diagrama 4, és un diagrama 

intermedi-final (intermedi perquè molts alumnes no l’usen com a punt de partida i final 

perquè sí que en molts alumnes ho és). Intermedi-final també perquè el diagrama 4 porta 

incorporades, en la majoria de casos, les etiquetes 40, 3 i 9. Aquestes tres etiquetes 

mostren l’evolució en la resolució del problema: 40 és etiqueta inicial, es llegeix a 

l’equació, 13 alumnes l’escriuen en el diagrama 4, d’un total de 20 alumnes que fan el 

diagrama 4 (65%). Quin són els alumnes que fan el diagrama 4 però no hi escriuen 

l’etiqueta 40? L’han fet servir en algun altre diagrama? 

 

Es poden plantejar preguntes semblants comparant el diagrama 4 amb les 

etiquetes 3 i 9. Quins són els alumnes que fan el diagrama 4 però no hi posen aquestes 

etiquetes? Les han fet servir abans, les fan servir després? 

 

 
5.5.11. Interpretació algebraica del darrer diagrama 

 

Estructura 

 

Si es compara l’estructura del darrer diagrama amb la interpretació que en fa 

l’alumnat, amb la fórmula i el seu procés de resolució, es pot dir que la majoria dels 

alumnes interpreten l’àrea del quadrat completat a banda del diagrama i escriuen fora del 

diagrama:  49   = ±  7    

 

Ho fan així 14 alumnes, alguns d’ells (9 alumnes) han escrit també abans 40 + 9 = 

49. Només dos d’ells ho han escrit damunt del diagrama 5. 
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En canvi un alumne ha escrit  40 – 9 = 31 damunt del darrer diagrama. Al marge 

del diagrama, dos alumnes més han ensopegat amb 40 – 9 = 31 i aquí s’han aturat, en no 

ser una arrel exacta (cal tenir present que, a tots els problemes plantejats a classe, les 

arrels eren sempre exactes). L’alumna 13 (figura 5.5.73) ho escriu damunt de la seva 

resolució: “surt decimal, no és una arrel quadrada sencera” per això no continua el procés 

interpreta que està fent alguna cosa malament i es “retira” de la resolució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.73: Arrel de 31, no té solució (alumna 13) 

Significat  

 

Un cop deduït el costat del quadrat completat (7 o -7), la majoria d’alumnes, 13 de 

20, busquen alguna la relació entre el costat (7) del quadrat completat i la x que estaven 

buscant.  

 

Aquestes  interpretacions són de dos tipus, utilitzant equacions de 1r grau amb x o 

bé escrivint directament relacions numèriques fins arribar a la x final.  

a) Escrivint, a banda del diagrama, x - 3 = 7 o x - 3 = -7  i d’aquí dedueixen (per les 

regles de l’àlgebra que coneixen) que x = 10  o  x = - 4 (9 alumnes).  

b) Escrivint directament 7+ 3 = 10 i  - 7 + 3 = -10 (2 alumnes). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.5.74: Interpretació de l’etiqueta -3 (alumna 4) 
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Altres procediments, relacionats amb aquest darrer, evitar les equacions de 1r 

grau, són els utilitzats per l’alumna 4 i l’alumna 7. L’alumna 4 (figura 5.5.74), que ha 

utilitzat l’etiqueta -3 escriu: 

 

7 – (- 3) = 10 

7 – (-3) = - 4 

 

Finalment, cal contemplar la interpretació de l’alumna 7. Ella escriu 4 possibilitats:  

 

7 - 3 = 4 7 + 3 = 10 

-7 - 3 = -10 -7 + 3 = - 4 

 

i dóna per bones la x = -4 i  x =10. Comprova substituint a l’equació les dues solucions.  

Com està raonant l’alumna? Aquesta alumna havia utilitzat aquest mateix procediment 

per resoldre també amb èxit l’activitat anterior. 

 

 
 

Fig. 5.5.75: Resolucions i comprovacions (alumna 7) 

 

De la mateixa manera que en l’activitat 1 s’ha interpretat que l’alumna 7 fa servir 

els diagrames per calcular, com a esquema de suport més que com a figures que es 
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transformen i de les que s’ha de seguir les àrees, la interpretació en aquesta ocasió és 

ben bé la mateixa. Ho corrobora el fet que utilitza exactament els mateixos diagrames, 

com es pot veure a la figura 5.5.75. 

 

Efectivament, l’alumna fa els dos diagrames iguals, només una etiqueta els 

diferencia, quan resol x2 + 6x =40, utilitza l’etiqueta x +3 i quan resol x2 - 6x =40, l’etiqueta 

x – 3. Molts indicis de les dues sèries diagramàtiques fan pensar que l’alumna utilitza les 

sèries com a esquema però no les interpreta com a figures amb longituds i àrees, i  que 

algunes es corresponen amb les dades i les incògnites dels problema. 

 

En els dos casos fa els mateixos diagrames, però els diagrames no guarden les 

proporcions, tota l’estona els diagrames són quadrats. El primer dividit per un segment 

vertical, el segon partit en quatre trossos i en el tercer diagrama amb un petit quadrat en 

un extrem. Si s’observa el traç de prop  es veu clarament que en cada cas, el primer que 

dibuixa és el quadrat. 

 

Si tota l’estona els diagrames són quadrats és que ella no pensa en l’evolució dels 

diagrames com a figures que es van transformat per descomposició i recomposició. 

Tampoc interpreta que hi ha relació entre les dades de l’equació i que cada terme 

correspon a una certa àrea del diagrama. 

 

Dibuixa els diagrames per “perseguir” el 6 inicial fins a convertir-lo en 9 i després 

sumar-lo amb el 40. A partir d’aquí com raona? Ho fa en termes aritmètics. Ella busca dos 

nombres que substituïts a l’equació han de complir la relació, això sí que ho ha entès molt 

bé.  

 

Sap que un cop calculat el 7 i el -7 cal operar amb el 3. Com que no sap si a les 

dues solucions de l’arrel quadrada cal sumar o restar el 3, fa totes les opcions, fins 

aconseguir les dues que li van bé a cada cas. Prova primer amb suma, quan ve de x2 + 

6x =40, mentre que quan intenta resoldre x2 - 6x =40 comença al revés. Per ella les 

operacions no tenen cap significat geomètric, però sí un significat aritmètic. 

 

Per què sap que ha de treballar amb el 7 i -7 i amb el 3 i no s’embranca a treballar 

amb el 6, per exemple? Potser recorda que cal operar amb el valor que li ha servit per 

trobar directament el 9? El 3 és molt present als diagrames, el 3 està escrit damunt dels 

costats, mentre que el 6 està a l’interior com si fos una àrea.  Aquestes preguntes queden 
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obertes, amb la informació recollida és difícil interpretar més enllà del que s’ha fet. 

S’evidencia que els diagrames són un suport per al càlcul, malgrat que no els interpreti 

totalment, però alguns punts de com ha acabat de prendre les decisions sobre perquè 

utilitza un valors i no uns altres (el 3 en lloc del 6) queden pendents. 

 
resolen 

correctament 

quins alumnes nombre d’alumnes 

activitat 1 i 2 1*,2*,3’,4*,5*,6*,7*,8*,9’,10’,11’,12’ 12 

només la 1 13*,14 2 

només la 2 15 1 

cap 16,17*,18*,19,20*,214 6 

 

Fig. 5.5.76: comparació entre l’activitat 1 i la 2 
Si es compara la resolució de l’activitat 1 amb l’activitat 2, en el sentit de quants 

alumnes han resolt les dues o només una d’elles, les dades queden recollides en el 

quadre de la figura 5.5.76.  

 

S’ha optat per tornar a assenyalar els alumnes que fan els mateixos diagrames a 

les dues activitats amb el conveni establert a les pàgines anteriors:  

a) x  utilitza diagrames diferents per les dues activitats 

b) x’ repeteix els mateixos diagrames que en l’activitat 1  

c) x* repeteix els mateixos diagrames que en l’activitat 1 però introdueix algun 

element diferenciador  

 

La taula permet distingir les qüestions següents: 

 

a) La majoria dels alumnes reprodueixen els mateixos diagrames, en general 

els de l’activitat 1. Només  3  alumnes (14,15,16) fan diagrames estrictament 

diferents. 

b) La majoria d’alumnes que resolen correctament la primera activitat també 

resolen correctament la segona. 

c) Disminueix en 2 el nombre d’alumnes que resolen l’activitat 2, es passa de 

14 a 13, però hi ha un intercanvi en els alumnes 13, 14 i 15. En el sentit següent: 

13 i 14 havien resolt bé l’activitat 1, però no resolen correctament la 2, en canvi 

l’alumne 15 no havia acabat l’activitat 1, però sí que resol correctament la 2. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  L’alumne 21 deixa en blanc l’activitat 2. 
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5.6. Anàlisi conjunta de les activitats 1 i 2. Activitats 3 i 4	  
 

Les sèries diagramàtiques produïdes per l’alumnat en la resolució de les activitats 

1 (x2 + 6x = 40) i 2 (x2 - 6x = 40) han estat analitzades separadament però al llarg 

d’aquestes anàlisi s’ha anat observant algunes coincidències i tendències en la resolució 

de cada alumne. S’han començat a apuntar algunes conclusions però ha semblat 

convenient analitzar un parell més d’activitats, totes dues també incloses a la prova final, 

per tal de poder veure si allò que semblava apuntar l’anàlisi de les activitats 1 i 2 realment 

es confirmava en més activitats successives realitzades pels mateixos alumnes. Es busca 

la confirmació de les conjectures en les activitats 1 i 2.  Aquestes conjectures es mouen 

en dos àmbits: 

 

a) Quines sèries diagramàtiques utilitzen els alumnes per resoldre qualsevol 

tipus d’equació? És a dir, quants diagrames fan servir i quins són. Sembla que el 

nombre de diagrames i el tipus de diagrames que utilitzen els alumnes per resoldre les 

equacions de 2n grau completant quadrats tendeix a estabilitzar-se però es vol disposar 

de més dades abans de formular possibles conclusions parcials.  

 

b) Quines són les etiquetes més utilitzades?  L’ús que l’alumnat està fent de les 

etiquetes apunta cap a una utilització freqüent de les numèriques en detriment de les 

algebraiques, així com de tres tipus: inicials, intermèdies i resolutives. Cal veure si es 

confirma aquesta tendència. 

 

Per aquesta raó, després d’analitzar l’activitat 2 també s’han analitzat les 

produccions dels alumnes en les dues qüestions següents de la prova, l’activitat 3 (plegat 

i desplegat d’un quadrat on cal situar les etiquetes dels diagrames de les activitats 1 i 2) i 

l’activitat 4 (resolució d’equacions de 2n grau amb coeficients positius i negatius pels 

termes de 1r grau i els termes independents: 𝑥! ± 𝑏𝑥 = ±𝑐).  

	  

	  

5.6.1. Descripció de les activitats 3 i 4 
 

En l’activitat 3 no és resol cap nova equació sinó que es comprova, damunt d’un 

retallable de paper, quines són les etiquetes bàsiques utilitzades per a resoldre les 

equacions de l’activitat 1 i 2.  
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En l’activitat 4, es resolen 4 equacions més i aquí sí que s’obtenen noves sèries 

diagramàtiques que es poden comparar amb les obtingudes en l’anàlisi de l’activitat 1 i 2.  

L’anàlisi conjunta i comparada de les activitats 1, 2, 3 i 4 dona una visió més global de la 

utilització dels diagrames per part de cada alumne. 

 

 

Enunciat complet de l’activitat 3 

 
 

 
Fig. 5.6.1: Activitat 3 a la prova 

 

Aquesta activitat consisteix en reproduir, en un quadrat de paper retallat, el 4t 

diagrama de les sèries diagramàtiques esperades, corresponents a les dues equacions 

que ja s’ha demanat als alumnes que resolguin en l’exercici 3 de la prova. La figura 5.6.2 

mostra com són aquests diagrames. El fet de reproduir en paper aquest diagrama i no un 

altre qualsevol te la seva explicació, és el diagrama que en l’anàlisi de l’activitat 1 i 2 s’ha 

vist com “el diagrama del problema”, el que han fet tots els alumnes. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6.2: diagrama 4 de les dues sèries diagramàtiques 

 

Es tracta de construir un retallable de paper (quadrat), fer-hi els plecs adients 

perquè representi el diagrames associats a les dues equacions de 2n grau de la qüestió 

anterior i situar damunt del retallable les etiquetes numèriques i algebraiques 

relacionades amb la resolució de les dues equacions. 
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Una pràctica semblant s’ha demanat als alumnes a classe, perquè durant la 

realització de la seqüència d’activitats d’aprenentatge s’ha detectat una certa confusió, 

per decidir com es resol l’equació completant quadrats geomètrics, quan el coeficient de 

primer grau de l’equació proposada és negatiu. 

 

Les equacions de l’activitat 3 són les mateixes que les de les activitats 1 i 2 

perquè, tot i que no es diu explícitament en la prova, es pretén que els alumnes 

transfereixin i comparin els resultats d’una activitat a l’altra. Aquesta transferència 

s’analitza en l’anàlisi conjunta de les activitats.  

	  

	  

Enunciat complet de l’activitat 4 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 

Fig. 5.6.3: Activitat 4 a la prova 

 
Es tracta de resoldre equacions de 2n grau en els quatre casos possibles, 

coeficients de 1r grau positiu o negatiu i coeficient de grau zero positiu o negatiu. S’ha 

mantingut l’estructura habitual en el format de l’equació:  

 

terme de 2n grau ± terme de 1r grau = terme de grau 0 
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i s’han triat els coeficients de cada equació de manera que en el procés de 

resolució, l’arrel quadrada que cal calcular sempre sigui la d’un quadrat perfecte.  A més,  

a totes les equacions de la prova, el coeficient del terme de 1r grau és parell per facilitar 

els càlculs i evitar haver de treballar amb fraccions. 

 
	  
	  
5.6.2. Resultats d’aprenentatge esperats 
	  
	  
En l’activitat 3  

 
En general, els alumnes contesten les preguntes de la prova en el mateix ordre en 

que se’ls proposa, així, al arribar a l’activitat 3 es preveu que la majoria d’ells hauran 

resolt les dues equacions. 

 

En el procés d’ensenyament/aprenentatge durant una sessió de treball a l’aula, els 

alumnes han fet un retallable com el que se’ls demana a la prova, per avaluar la correcció 

del procés de resolució de les equacions: 

x2  + 10x = 39   i x2  - 10x = 39 

  

El que espera que facin els alumnes és que retallin un quadrat, el pleguin per dos 

extrems de la mateixa amplitud, i col·loquin les etiquetes bàsiques: x, x-3, x+3, 3 i 9. El 

retallable adjunt, i les etiquetes que conté, mostra els retallables que s’espera trobar com 

a produccions dels alumnes en aquesta activitat. 

 

Es preveu que les etiquetes x, x-3, 3 i 9 siguin les més freqüents, no s’espera les 

etiquetes x+3 o 40. També es preveu que les etiquetes corresponents a valors de 

longituds estiguin indicades damunt de costats, amb o sense fletxes,  i les etiquetes 

corresponents a valors d’àrees estiguessin escrites al mig de la figura corresponent. No 

preveuen etiquetes amb valors negatius perquè no s’han fet servir a les activitats de 

classe. 

 

En l’activitat 4 

 

Seguint el mateix ordre proposat a la prova, en arribar a aquesta activitat ja han 

d’haver resolt les activitats 1, 2 i 3. Hauran resolt una equació del tipus   x2 + bx = c                  
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(x2 + 6x = 40) i una del tipus  x2 – bx = c (x2 - 6x = 40), per tant sembla adient consolidar 

l’avaluació del procés de resolució de les equacions amb algunes equacions més. 

 

El fet d’introduir coeficients negatius per al terme c no ens sembla que hagi de ser 

una dificultat insalvable. A l’aula, en el procés d’ensenyament/aprenentatge els alumnes 

ja han resolt equacions dels quatre tipus, amb coeficients positius i negatius per als 

termes de 1r grau i de grau zero. 

 

El coeficient negatiu pel terme independent, en la disposició de l’equació en l’ordre 

habitual:  

 terme de 2n grau ± terme de 1r grau = terme de grau 0 

 

representa haver d’utilitzar àrees negatives. Aquesta dificultat ja ha estat 

treballada i argumentada a classe i els alumnes han generat les seves estratègies per 

afrontar el repte mental que això suposa. 

 

Introduir l’activitat 4 i analitzar les produccions dels alumnes ens permet veure si 

es poden extrapolar els resultats obtinguts a l’analitzar les activitats 1 i 2. Fins a quin punt 

l’alumnat utilitza procediments diferents per resoldre les equacions segons que els 

coeficients siguin positius o negatius, o bé utilitza un procediment únic per a totes les 

equacions? 

 

El quadre de la figura 5.6.4 recull les diferents equacions plantejades a les 

activitats i les sèries diagramàtiques previstes. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 5.6.4: Equacions de les 4 activitats 

 

 equació sèrie 

activitat 1   1 

activitat 2   2 

activitat 3  

 

1 

2 

activitat 4  1 

 2 

 1 

 2 

40x6x2 =+

40x6x2 =−

40x6x2 =+

40x6x2 =−

9x8x2 =+

24x10x2 =−

27x12x2 −=+

35x12x2 −=−
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El que s’esperava que fessin és alguna de les dues sèries diagramàtiques que ja s’han 

trobat en l’activitat 1 i 2 que estan juntes en la figura 5.6.5. S’ha nomenat sèrie 1, la 

corresponent a l’equació amb coeficient de 1r grau positiu i sèrie 2, a la corresponent al 

coeficient de 1r grau negatiu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6.5: Sèries diagramàtiques esperades 
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Després acabaran la resolució a partir de la interpretació extreta del darrer 

diagrama, on el valor numèric obtingut de l’arrel quadrada correspon al costat del quadrat 

completat,  

de longitud x + a  per a les equacions del tipus  x2 + bx = c 

de longitud x –a per a les equacions del tipus x2 - bx = c 

tal com  mostra la figura 5.6.6. 

 

Del diagrama de l’esquerra de la figura 5.6.6 s’extrau  x + 3 = 7  i del de la dreta    

x - 3 = 7  i  amb la interpretació de les dues solucions de l’arrel de 49 també poden 

escriure  x + 3 = -7  i   x - 3 = - 7 

 

Utilitzant les regles de l’àlgebra de 1r grau, aïllar incògnites, s’espera que els 

alumnes acabin la resolució de l'equació.  

 

  

 

 

 

 

 
Fig. 5.6.6: Diagrama 5 per la sèrie diagramàtica 1 i 2 respectivament 

 

 

5.6.3. Seqüència diagramàtica 

 

Per comparar els diagrames de l’activitat 1 amb els de de la 2, s’ha partit de les 

dues taules que ja s’han analitzat i s’han fet confluir en una de sola. S’ha fet una anàlisi 

per separat de les sèries diagramàtiques dels alumnes en les dues activitats que s’han 

classificat segons els nombre de diagrames utilitzats, s’han escrit dos quadres en 

paral·lel, un a continuació de l’altre (figura 5.6.7), i es llegeix el que mostren. 

 

Partint del nombre de diagrames utilitzat per resoldre l’activitat 1, s’indiquen 

quines són les diferents sèries observades i es classifiquen els 21 alumnes en quatre 

classes: els que utilitzen 1 diagrama, els que n’utilitzen 2, els de 3 diagrames i els de 4 

diagrames. 
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Simultàniament es classifiquen i es comptabilitzen els alumnes, segons les 

mateixes classes, a partir de les produccions de l’activitat 2. El quadre de la figura 5.6.7  

mostra els resultats. 

 

 Activitat 1  Activitat 2 
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A
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1 4 3,4,16,19 4/4 4/4 4 3’,4*,11’,16 
2 1->4 6,10,11,12,20 5/5 5/5 1->4 6*,9’,10’,12’,20* 
3 1->2->4 1,13 2/1  

 
7/5 

3->4’ 1* 
1->2->2->4 17 1/1 4->5 19* 

1->3->4 9 1/2 1->2->4 13*,17* 
1->4->5 5,8,21 3/1 1->4->4’ 8* 

4 0->1->2->4->1 14 1/2  
 

5/6 

1->4->5 5*,15 
1->2->4->5 18 1/1 2->4->5? 14 
1->3->4->4' 15 1/1 1->2->4’->5 18* 
1->4->4'->5 7 1/1 1->4->4'->5 7* 
2->4->4'->5 2 1/1 2->3->4->5 2* 

T 4+2x5+3x7+4x5=55 21 21/20 21/20 4+2·7+3·6+4·3=48 20 
	  

Fig. 5.6.7: Quants  i quins diagrames calen per resoldre el problema 

	  

S’han utilitzat (columna taronja) 3 símbols  per indicar que es classifiquen els 

alumnes en 3 categories:  

 

a) x, indica els alumnes que utilitzen una sèrie diagramàtica a l’activitat 1 i una 

altra diferent per la 2 (les dues que s’han presentat en la descripció de l’activitat 1 i 2 

respectivament. 

 

b) x’, indica els alumnes que utilitzen la mateixa sèrie diagramàtica a les dues 

activitats. 

 

c) x*, indica els alumnes que utilitzen la mateixa sèrie però hi afegeixen alguna 

etiqueta significativa diferent. 

 

Una primera lectura del quadre permet inferir que tot i que les activitats 3 i 4 són  

dues activitats consecutives de la prova (qüestió 3a i 3b), el nombre de diagrames no 

ha disminuït especialment: la columna global de freqüències (verda) que compara 

quants alumnes han fet un nombre determinat de diagrames a l’activitat 1 i a la 2 informa 

que la variació és realment petita. S’observa algun intercanvi, per exemple l’alumne 19 
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que feia només 1 diagrama a l’activitat 1 n’acaba fent 3 a la dos, o viceversa; l’alumne 9 

que feia 3 diagrames en passa a fer 2, i l’11 passa de 3 a dos. També cal afegir que a la 

segona activitat ha desaparegut l’alumne 21 que utilitzava diagrames a l’activitat 1. En 

definitiva, sembla que s’estabilitza el nombre de diagrames. 

 

Les dues qüestions analitzades, la variació del nombre de diagrames i el tipus de 

diagrames utilitzats, ha fet pensar que calia un quadre que mostrés, alumne per alumne, 

quins diagrames havia fet no solament a l’activitat 1 i 2, sinó també a l’activitat 4, per 

comprovar que els nombre de diagrames s’estabilitzava per a cada alumne. Aquesta 

informació queda recollida a la taula de la figura 5.6.8.  

 

 

	  
Fig. 5.6.8: Diagrames de cada alumne en les activitats 1, 2 i 4 

 

al
um

ne
s	  

activitat	  1	   activitat	  2	   nº	   indicador	  

	  
	  

activitat	  4:	  
x2	  +8x=9	  

activitat	  4:	  
x2	  -‐10x=24	  

activitat	  4:	  
x2	  +12x=-‐27	  

activitat	  :	  
4x2	  -‐12x=-‐35	   indicador	  	  

m
od

el
	  

1	   1-‐>2-‐>4	   3-‐>4'	   3/2	   mesures:	  4'	   1-‐>2-‐>4	   4-‐>4'	   2-‐>4	   4-‐>4'	   4'	   1	  

2	   2-‐>4-‐>4'-‐>5	   2-‐>3-‐>4-‐>5	   4	   9	  interior	   2-‐>3-‐>4-‐>5	   2-‐>3-‐>4-‐>5	   2-‐>3-‐>4-‐>5	   2-‐>3-‐>4-‐>5	   cap	   1	  

3	   4	   4	   1	   cap	   4	   4	   4	   4	   cap	   1	  

4	   4	   4	   1	   -‐3	   4	   4	   4	   4	   -‐5;	  -‐6	   1	  

5	   1-‐>4-‐>5	   1-‐>4-‐>5	   3	   x-‐3	   1-‐>4-‐>5	   1-‐>4-‐>5	   1-‐>4-‐>5	   1-‐>4-‐>5	   x-‐5;	  x-‐6	   1	  

6	   1-‐>4	   1-‐>4	   2	   40,	  x2	  clars	   1-‐>4	   1-‐>4	   1-‐>4	   1-‐>4	   	  	   1	  

7	   1-‐>4-‐>4'-‐>5	   1-‐>4-‐>4'-‐>5	   4	   x-‐3	   1-‐>4-‐>4'-‐>5	   1-‐>4-‐>4'-‐>5	   1-‐>4-‐>4'-‐>5	   1-‐>4-‐>4'-‐>5	   x-‐5;	  x-‐6	   1	  

8	   1-‐>4-‐>5	   1-‐>4-‐>4'	   3	   -‐3	   no	  el	  fa	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	  

9	   1-‐>3-‐>4	   1-‐>4	   3/2	   cap	   1-‐>4	   1-‐>4	   1-‐>4	   1-‐>4	   cap	   1	  

10	   1-‐>4	   1-‐>4	   2	   cap	   1-‐>4	   1-‐>4	   1-‐>4	   1-‐>4	   x-‐5	   1	  

11	   1-‐>4	   4	   2/1	   cap	   4	   4	   4	   4	   cap	   1	  

12	   1-‐>4	   1-‐>4	   2	   cap	   no	  el	  fa	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	  

13	   1-‐>2-‐>4	   1-‐>2-‐>4	   3	   -‐6x;-‐9	   1-‐>2-‐>4	   1-‐>2-‐>4	   1-‐>2-‐>4	   1-‐>2-‐>4	   -‐25;	  -‐36	   1	  

14	   0-‐>1-‐>2-‐>4-‐>1	   2-‐>4-‐>5?	   4/3	   40,	  9	  interior	   1-‐>2-‐>4	   1-‐>2-‐>4	   1-‐>4	   4	   25	  i	  36	  int	   2	  

15	   1-‐>3-‐>4-‐>4'	   1-‐>4-‐>5	   4/3	   9	  interior	   no	  el	  fa	   	  	   	  	   	  	   	  	   2	  

16	   4	   4	   1	   9	  interior	   4	   4	   4	   4	   4	   2	  

17	   1-‐>2-‐>4	   1-‐>2-‐>4	   3	   -‐3;-‐9	   1-‐>2-‐>4	   1-‐>2-‐>4	   1-‐>2-‐>4	   1-‐>2-‐>4	   -‐25	   1	  

18	   1-‐>2-‐>4'-‐>5	   1-‐>2-‐>4'-‐>5	   4	   resta	  el	  9	   no	  el	  fa	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	  

19	   4-‐>4	   4-‐>5	   1/2	   resta	  el	  9	   no	  el	  fa	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	  

20	   1-‐>4	   1-‐>4	   2	   -‐3	   no	  el	  fa	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	  

21	   1-‐>4-‐>5	   no	  el	  fa	   	  3	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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Pel que fa al significat que cada alumne dóna al diagrama, com aboca en el 

diagrama les dades de l’equació plantejada i, al finalitzar els procés, quina interpretació 

dóna a les etiquetes que ha anat situant en els diagrames, l’anàlisi de les etiquetes 

situades damunt d’un desplegable de paper pot aportat força informació. Aquest és el 

sentit del quadre de la figura 5.6.9. 

 

Observant la taula de la figura 5.6.8 (Diagrames de cada alumne en les activitats 

1, 2 i 4), es poden començar a contestar les qüestions plantejades sobre quants i quins 

són els diagrames que utilitza cada alumne quan resol  una equació de 2n: 

	  

a) El nombre de diagrames que necessita cada alumne s’estabilitza. Del total 

de 21 casos analitzats, si es miren els alumnes que han fet (bé o malament) totes les 

activitats (14 alumnes) la majoria d’ells fan el mateix nombre de diagrames a totes les 

activitats. 

 

Només 2 alumnes varien de nombre de diagrames i el tipus de diagrama: l’alumna 

1 alterna entre 3 i 2 diagrames i l’alumna 9, comença amb 3 diagrames i s’estabilitza amb 

2.  

 
diagrames nº alumnes alumne: sèrie sèrie dominant 
1 4 3: 4 4 
  4: 4  
  11: 4  
  16: 4  
2 4 1: diverses opcions 1→ 4 
  6: 1→4  
  9: 1→4  
  10: 1→4  
3 4 5: 1→4→5 1→2→4 
  13: 1→2→4  
  14: 1→2→4  
  17:1→2→4  
4 2 2: 2→3→4→5 ….→4→5 
  7: 1→4→4’→5  
 14 alumnes  primer el diagrama 4 

segon el diagrama 1 
 

Fig. 5.6.9: Alumnes, sèries i sèries dominants 

 

b) Les sèries diagramàtiques de cada alumne es repeteixen. Cada alumne no 

solament estabilitza el nombre de diagrames sinó que també repeteix el tipus de 

diagrama que utilitza: 

- Els 4 alumnes que fan un sol diagrama usen el 4. 

- Els 4 que en fan dos usen l’1 i el 4. L’1 és doncs el nou diagrama incorporat.  
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- Els 4 que en fan tres, majoritàriament utilitzen 1,2 i 4. El 2 és el nou diagrama 

incorporat, quan se’n fan 3. 

- Els 2 que en fan quatre, no coincideixen entre ells en la sèrie utilitzada, però dos 

diagrames es repeteixen, el 4 i el 5. En aquest cas es pot afirmar que el nou diagrama 

incorporat és el 5. 

 

Tota aquesta informació queda recollida en la taula de la figura 5.6.9. 

 

Què tenen els diagrames 4, 1, 2 i 5? Per què són els més triats pels alumnes? 

Quin significat té l’ús de cadascun d’aquest diagrames? Què representa per a la resolució 

del problema utilitzar cadascun d’aquests diagrames? I el de les transformacions de l’un a 

l’altre? 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 5.6.10: Petit quadrat que completa el quasi quadrat en el diagrama 4 

 

Des del punt de vista de la interpretació geomètrica del diagrama, el 4 és el que 

permet calcular l’àrea del quadrat que completa el quasi quadrat d’àrea igual al 

terme independent de l’equació (figura 5.6.10). 

 

Des del punt de vista de la interpretació de les dades del diagrama 4 en termes 

numèrics/algebraics, el petit quadrat que completa té d’àrea  el valor que es necessita per 

arribar a quadrar l’equació. Quadrar l’equació significa obtenir el valor numèric 

corresponent al que se li haurà de fer després l’arrel quadrada. En el procés de resolució 

de l’equació de 2n grau sempre cal calcular una arrel quadrada.  

 

Per exemple, en l’activitat 1: 

x2 + 6x = 40  . . . .  → . . .  6/2 = 3 . . . → . . . 32 = 9 . . . → . . .   40 + 9 = 49 . . . → . . 

. 49 = ±7   . . .  

 

Utilitzar aquest diagrama per resoldre el problema possiblement significa que el 

“resolutor” és conscient que cal calcular un valor numèric intermedi  però imprescindible 
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per a la resolució de l’equació, i que aquest valor numèric té a veure amb l’àrea d’un 

determinat quadrat. 

 

Què té el diagrama 1? Què representa per a la resolució del problema 

utilitzar aquest diagrama?  

 

En termes geomètrics i algebraics significa interpretar geomètricament les dades 

de l’equació. Ser conscients de les relacions existents entre els diferents valors (numèrics 

o algebraics) de l’equació plantejada. Entendre aquestes relacions permet decidir quins 

càlculs cal fer per obtenir l’àrea del quasi quadrat, punt clau del procés que es resol amb 

el diagrama 4. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.6.11: Diagrama 1 per l’activitat 1 i 2 

 

La figura 5.6.11 conté les dues versions del diagrama 1, amb coeficient positiu o 

negatiu del terme de 1r grau, tot i que la majoria d’alumnes han optat per fer a totes 

les activitats la primera versió i treballar amb longituds negatives, quan el 

coeficient de 1r grau de l’equació ho és. 

 

Utilitzar aquest diagrama representa voler compaginar la resolució geomètrica 

amb l’algebraica, fer una primera interpretació de les dades de l’equació, abans de passar 

al diagrama 4 en el que les etiquetes que hi apareixen ja no són els termes de l’equació 

sinó que ha calgut fer algun petit càlcul.  

 

Fer el diagrama 1 abans del 4 significa assegurar-se, amb l’ajuda del dibuix, per 

exemple, que per arribar a calcular l’àrea del petit quadrat que completa primer cal el 

costat del quadrat i aquest prové de dividir per 2 el coeficient del terme de 1r grau de 

l’equació. Aquesta afirmació està basada en la resolució de l’alumne 19 (figura 5.6.12), ell 

ha volgut anar directament al diagrama 4 en l’activitat 1 i ha calculat malament el costat 
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del quadrat que completa i l’àrea corresponent. Conscient que no podia calcular una arrel 

exacta a partir del 76 (40 +36) deixa el problema inacabat. 

 

 

 

 

 
Fig. 5.6.12:  resolució de l’alumne 19 que va directament al diagrama 4 

 

El diagrama 2 (figura 5.6.13) és el que explicita que cal dividir per dos el coeficient 

del terme de 1r grau de l’equació per obtenir el costat del quadrat que completarà el quasi 

quadrat. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.6.13: Diagrama 2 

 

A la majoria d’alumnes no els cal aquest diagrama, tenen el procés interioritzat i 

realitzen mentalment la divisió. Dels 4 alumnes que l’utilitzen, 2 no se’n surten resolent 

les equacions. Això significa que necessitar aquest diagrama denota una certa 

inseguretat en la manipulació algebraica necessària per resoldre el problema. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.6.14: Diagrama 5 amb les etiquetes 

 

 

El diagrama 5 (figura 5.6.14) és utilitzat per dos alumnes insistentment en totes les 

activitats. Damunt del diagrama, un únic quadrat, hi escriuen la suma realitzada per 

calcular l’àrea del quadrat completat. 
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Què significa utilitzar aquest diagrama? Potser vol dir que es tanca el cercle del 

procés damunt dels diagrames i amb els càlculs. A partir de llavors cercar la incògnita 

final és només un procés de càlcul a partir de la interpretació de les dades dels 

diagrames. Potser necessiten el diagrama els alumnes que se senten més segurs amb un 

procés geomètric que algebraic i aquest diagrama els ajuda a tancar el procés. 

 

Finalment, la darrera columna del quadre dels diagrames de cada alumne en les 

activitats 1, 2 i 4 mostra que la majoria dels alumnes utilitzen el mateix tipus de diagrames 

a totes les activitats, tant si es tracta de resoldre l’equació amb el coeficient positiu pel 

terme de 1r grau, com si es tracta d’un coeficient negatiu. Les dues sèries possibles són 

la sèrie 1 i la 2 que es veuen a la figura 5.6.5. 

 

Cal recordar que les equacions corresponents a les activitats analitzades són les 

que es mostren al quadre de la figura 5.6.4 on s’havia inclòs a la darrera columna la sèrie  

diagramàtica prevista per a cada equació. 

 

En el quadre dels diagrames de cada alumne (Fig. 5.6.8), a la darrera columna, 

cadascun té un dels tres indicadors: 

-‐ 1 amb fons blau 

-‐ 1 amb fons groc 

-‐ 2 amb fons verd 

 

S’ha fet aquesta distinció per indicar, respectivament, els alumnes que fan sempre 

els diagrames de la sèrie 1 però escriuen algun indicador per diferenciar-los; els alumnes 

que fan els diagrames de la sèrie 1 sense cap indicador damunt del diagrama; els 

alumnes que fan la sèrie 1 o 2 segons l’equació plantejada.  

 

Dels 20 alumnes analitzats, 17 utilitzen només la sèrie 1 (a partir d’ara els 

anomenarem model 1) i 3 canvien de sèrie segons l’equació (model 2). Dels 17 alumnes 

que només utilitzen la sèrie 1, 12 afegeixen algun indicador damunt del diagrama, els 

altres 5 no. 

 

En resum, per resoldre una equació de 2n grau, amb l’ajuda de 

diagrames hi ha tres opcions, tal com recull el diagrama de la figura 5.6.17. L’esquema 

recollit a la figura 5.6.16 clou l’afirmació inicial que la majoria dels alumnes utilitzen el 

mateix tipus de diagrames a totes les activitats, 17 enfront de 3 que el canvien. 
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Fig. 5.6.17: Models utilitzats per l’alumnat 

 

 

 

5.6.4. Etiquetes 

 
Un cop analitzats els diferents diagrames que utilitzen els alumnes per resoldre 

l’equació de 2n grau, cal veure quina informació addicional dóna l’anàlisi de l’activitat 3, el 

retallable en forma de quadrat on cal escriure-hi les etiquetes utilitzades per resoldre les 

equacions: x2 + 6x = 40  i  x2 - 6x = 40. 

 
Què mostra el quadre de les etiquetes de l’activitat 3 i possibles conclusions 

individuals de les 3 activitats, recollit a la figura 5.6.18? 

 

S’ha marcat en taronja el fons de les cel·les dels casos que, per algun raó, 

després es comenten amb més detall.  

 

En el quadre es pot veure que les etiquetes més escrites i ben posades damunt 

del retallable són 4: x-3, x, 3 i 9. Les dues primeres situen el problema, serveixen per 

diferenciar els dos casos, quan cal plegar endins o desplegar cap a fora el retallable. Les 

dues darreres són les etiquetes clau per arribar al valor més preuat de tot el procés, el 9, 

valor de l’àrea del quadrat que completa el quasi quadrat d’àrea 40, en els dos casos. 

 

Si es compara quants cops està ben posada cada etiqueta i quants no (fracció de 

la darrera fila de la taula) s’observa que de les 4 etiquetes esmentades x és la que està 

més ben situada, només una alumna indica per x + 3 el que en realitat és x i per x el que 

hauria de ser x-3. Aquesta alumna no ha localitzat en el desplegable x-3, l’ha fet servir 
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amb una sola lectura, per resoldre només l’equació x2 + 6x = 40. Sota aquest punt de 

vista, les etiquetes que ha utilitzat són les que corresponen. 

 

A
lu

m
ne

 

m
od

el
 

x-
3 x x2  

x+
3 3 

9 
fo

ra
 

9 
di

ns
 

40
 Anàlisi I possible conclusió del conjunt 

de diagrames i del retallable analitzat N
ot

a 
 

1 1 sí sí   sí sí sí     
Per analogia, equacions amb coeficient + 
cal sumar i les que - restar 9,75 

2 1 sí sí   sí sí sí sí sí 
Per analogia, equacions amb coeficient + 
cal sumar i les que - restar 8,5 

3 1 sí     sí sí sí   mal 
Per analogia, equacions amb coeficient + 
cal sumar i les que - restar 8,75 

4 1 sí sí   sí 3x sí   sí 
Per analogia, equacions amb coeficient + 
cal sumar i les que - restar 8,3 

5 1 sí sí   sí sí sí     
Per analogia, equacions amb coeficient + 
cal sumar i les que - restar 9 

6 1 x-6 sí     6 36     
Per analogia, equacions amb coeficient + 
cal sumar i les que - restar 8,5 

7 1 sí sí sí sí sí sí     
Dos parells de possible solucions, 
comprova substituint la que funciona 7,75 

8 1 sí sí     sí sí   sí 
Per analogia, equacions amb coeficient + 
cal sumar i les que - restar 5 

9 1 x x+3     sí     sí 
Per analogia, equacions amb coeficient + 
cal sumar i les que - restar 9,5 

10 1 sí sí   sí   sí     
Per analogia, equacions amb coeficient + 
cal sumar i les que - restar 9,5 

11 1 sí sí     sí sí   sí 
Per analogia, equacions amb coeficient + 
cal sumar i les que - restar 8,5 

12 1 sí sí     
àre
a sí     

Idem + Indica tant en els diagrames com 
en el retallable 3 i 6 com a àrea 3,4 

13 1 sí   mal   si sí     
Tots els de coeficient de la x negatius els 
fa malament perquè resta àrees 6,5 

14 2         6x 36   long 
Resta les àrees i obté valors dels que no 
pot fer l'arrel justa.  3,75 

15 2         sí sí   mal 
En l’activitat 1, arriba fins al 7, després no 
sap continuar. En activitat 2 ho fa bé. 2 

16 2 sí sí   sí sí sí   sí 
Arriba al quadrat total però ha memoritzat 

malament i sense context com trobar x  6 

17 1 
x= 
-3 sí mal     sí   mal 

Perd la interpretació del 40. Ha 
memoritzat una rutina errònia de càlcul  Ins 

18 1                 

Ha memoritzat una seqüencia de 
diagrames sense interpretar les 
transformacions Ins 

19 1   si     6 36     
Calcula l'arrel de 76 (40+36) però com 
que no dóna justa…. Ins 

20 1         6x 36 9x   Calcula el 49 però fa l'arrel del 9? 2,5 

21   x-5 si     5 25     Està resolent 5b en el retallable? 3,3 

  
12/
4 

14/
1 

1 /  
2 

8 /  
0 

11/
7 

14/
5 

1 /  
1 

6 /  
 4   

 
Fig. 5.6.18: Etiquetes de l’activitat 3 

Per tal de comparar la correcció en el procés de resolució de les dues equacions 

amb la situació en el lloc adequat de les etiquetes en el desplegable, s’ha acolorit el 

número de cada alumne en quatre tons diferents:  
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a) 1 [... ]  en negre, els que han resolt correctament les dues equacions (activitat 1 i 

2). 

b) 13 [... ], en blau, els que han resolt bé la primera equació (activitat 1). 

c) 15, en verd, els que han resolt bé la segona equació (activitat 2). 

d) 16, en vermell, els que no han resolt bé cap de les dues equacions. 

 

Ara es pot tornar a llegir la taula per observar que dels 6 alumnes que no han 

resolt bé les equacions, només 1, l’alumne 16 (ressaltat en taronja a la taula) ha sabut 

col·locar les etiquetes del retallable en el lloc que li corresponen. Aquest alumne ha 

arribat a aconseguir el valor 7, clau per a resoldre el problema, però després no ha sabut 

acabar els càlculs al marge del diagrama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.6.19: Resolució de l’alumne 16 

 

L’alumne ha intentat resoldre el problema amb un sol diagrama, el diagrama és 

correcte i també ho són les etiquetes situades damunt del retallable; què ha fallat en el 

procés? Com està raonant l’alumne? 

El fet que l’alumne no situï la x damunt del diagrama fa pensar que la interpretació 

algebraica del diagrama, de les seves longituds i àrees no està molt clara per l’alumne, és 

a dir que fa el pas de l’equació al diagrama pels valors numèrics però no per la x, ni per la 
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x2. Controla que un tipus d’equació, la que té el coeficient de la x positiu, té un diagrama 

associat i el que la té negativa un altre. Situa el 3 en el lloc adient, l’interpreta com la 

longitud del costat? Sembla que sí perquè després és capaç d’escriure 9 dins del quadrat 

corresponent. 

 

Suma 40 i 9 en els dos casos, i això fa pensar que controla que 40 i 9 són dues 

àrees que cal sumar per després extraure l’arrel quadrada. Per les indicacions del 

diagrama, no queda molt clar a quina àrea correspon el 40 del primer cas. El fet que no 

situï la x damunt del diagrama i el fet que després no sàpiga establir els càlculs adients 

per trobar la x, és una evidència de que no està interpretant geomètricament la x damunt 

del diagrama, no sap fer-la. 

 

El diagrama no és l’objectiu del problema, com ja s’ha dit, és l’eina que indica les 

operacions que cal fer, però només les indica als alumnes que estableixen la connexió 

entre simbolisme algebraic i interpretació geomètrica. Si l’alumne només fa la 

interpretació dels valors numèrics i no dels valors simbòlics x o x2 , els pròpiament 

algèbrics, és una evidència que el diagrama no li serveix com a eina per poder calcular 

amb els símbols algebraics. 

 

L’alumne recorda la part final de la resolució, l’algoritme de càlcul de forma vaga. 

Amb els resultats de l’arrel (7 i -7) i el 3 ha de fer operacions, però les fa sense buscar-hi 

un sentit. Sembla més aviat que ha optat per memoritzar una regla de l’estil:   
 

Quan a l’equació hi ha suma (+), el valor obtingut de l’arrel quadrada (en l’exemple, el 7) s’ha de 

sumar amb el costat del quadrat (en l’exemple, el 3); quan a l’equació hi ha resta (-) l’operació 

anterior és una resta. 

 

L’algoritme anterior és una regla de càlcul memorística que no funciona, just està 

al revés, en la primera situació cal restar per trobar la x i en la segona sumar. La pregunta 

és, si l’alumne ha estat capaç de situar bé totes les etiquetes al retallable (x, x+3, x-3), 

per què no les ha escrit en els diagrames. 

 

Si en el 1r diagrama hagués escrit les etiquetes: x , x+3 (escrit després per 

l’autora de la memòria, per facilitar la lectura), hagués pogut fer unes altres deduccions 

com es mostra a la figura 5.6.20. 
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Fig. 5.6.20: Diagrama de l’alumne 16 en l’activitat 1 

 

En la segona activitat, si en el diagrama de la segona activitat escriu: x,  x-3 (escrit 

després per l’autora de la memòria), potser hagués pogut fer unes altres deduccions com 

es mostra a la figura 5.6.21. 

 

  
Fig. 5.6.21: Diagrama de l’alumne 16 en l’activitat 2 

 

No ha aprofitat el retallable de paper per retornar a comprovar que tot funcionava. 

Segurament no ha apreciat el valor del retallable, ha pensat que a ell no li era necessari. 

 

S’ha marcat amb taronja, damunt la taula, les cel·les corresponents a les etiquetes 

algebraiques dels tres alumnes que només han resolt bé una activitat (en verd els que 

han resolt la 1, en blau la 2). Aquests alumnes  han tingut problemes amb les etiquetes 

damunt del retallable, el que fa pensar que no relacionen la interpretació geomètrica (el 

diagrama o el retallable i els valors de longituds i àrees) amb l’algebraica que dóna 

l’equació i els càlculs (numèrics) que cal fer per resoldre-la. 

 

Per acabar l’anàlisi de la relació entre resoldre les equacions i escriure les 

etiquetes damunt del diagrama, es pot dir que, en general, els alumnes que resolen bé 

les dues equacions (número d’identificació en negre) situen bé les etiquetes en el 

retallable.  
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Una alumna, la 6 (ressaltada en taronja a la taula) s’escapa d’aquesta afirmació. 

Per què aquesta alumna ha escrit x-6 en el lloc d’x-3 en el retallable i també 6 en el lloc 

del 3, i en canvi ha resolt bé les dues equacions? Quins diagrames ha fet servir?  

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.6.22: Resolució de l’alumna 6 per a l’activitat 1 

 

 

 

 

 
Fig. 5.6.23:Resolució de l’alumna 6 per a l’activitat 2 

 

 
Fig. 5.6.24: Retallable amb les etiquetes de l’alumna 6, plegat i desplegat 

 

Les dues sèries diagramàtiques de l’alumna 6 són iguals, com ho són també les 

de l’activitat 4, però l’alumna diferencia cada cas amb les etiquetes adequades en el lloc 

que els correspon. En el primer diagrama tota l’àrea val 40 i l’etiqueta està indicant tota la 
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figura, mentre que en el segon diagrama el 40 està dins del rectangle interior. El mateix 

es pot dir respecte l’etiqueta x.  

 

Cada primer diagrama a més del 40 i la x2 també té l’etiqueta 6, indicant la longitud 

del costat dels rectangles corresponents, d’aquesta manera l’alumna dóna interpretació 

geomètrica als tres valors que apareixen a les equacions: x2 + 6x = 40   i   x2 - 6x = 40.    

 

La resolució de les equacions s’acaba al marge dels diagrames fent els càlculs 

corresponents.  Cal destacar el fet d’utilitzar subíndex per indicar que hi ha dues 

solucions per a cada equació. És l’única alumna que els utilitza i denota un cert control 

del simbolisme algebraic. És una alumna que es mou bé en el camp de l’àlgebra i 

segurament no està tant segura en el camp de la geometria. 

 

Per què ha escrit 6 i 36 damunt del desplegable, allà on hagués hagut d’escriure 3 

i 9? 

L’alumna s’ha guiat pel 6 que escriu en el primer diagrama (figures 5.6.22 i 23) 

quan resol les equacions amb aquell procediment i és el valor que utilitza per situar 

damunt del retallable. Per ella és com si el retallable comencés amb el primer diagrama 

que després realment s’hagués de retallar per anar generant els altres diagrames. Si fes 

un retallable amb el primer diagrama seria cert que el valor que hauria d’utilitzar és el 6 i 

no pas el 3.  

 

L’alumna no ha entès que el retallable era ja el diagrama següent, el seu segon 

diagrama de la sèrie de dos diagrames. Primer l’interpreta com el diagrama 1, per això li 

posa l’etiqueta 6, però després s’oblida de que és el diagrama 1 i utilitzant-lo com a 

diagrama 2, escriu el 36, coherent amb el 6 que hi ha posat. 

 

Cal pensar que el retallable és una ajuda per veure si al final del procés cal fer  

x-3 = 7 o  x+3 = 7 però també té el seu grau de dificultat perquè representa un diagrama 

que no és l’inicial de la majoria d’alumnes sinó que és directament el diagrama 4 de la 

sèrie prevista, encara que molts alumnes se’n saltin alguna. En el cas de l’alumna 6 el 

retallable és el seu diagrama 2, però per ella ha estat una barreja de l’1 i el 2. 
L’anàlisi comparada de les activitats 1 i 2, afegint l’activitat 4 ha donat una idea 

global de quins són els diagrames que utilitzen els alumnes per resoldre una equació de 

2n grau i s’ha completat i contrastat amb l’anàlisi de les etiquetes utilitzades damunt del 

retallable a l’activitat 3. Es pot afegir alguna cosa més sobre l’ús dels diagrames? 
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A la taula de la figura 5.6.18 al costat de cada alumne, s’ha escrit una interpretació 

possible de l’estratègia utilitzada per a resoldre l’equació, amb elles s’analitza quin ús han 

fet dels diagrames.  

 

a) Raonament per analogia, equacions amb coeficient + cal sumar i les que – 

restar. Deu alumnes han usat questa estratègia.  El diagrama els serveix per seguir el fil 

dels càlculs que cal fer per obtenir el quadrat perfecte (el 49 en les dues primeres 

activitats). Del quadrat perfecte a la resolució final de l’equació aquest alumnes semblen 

haver establert una estratègia de càlcul  de l’estil següent: 

 

- si es tracta de resoldre equacions amb el coeficient de 1r grau positiu  

(x2 + 6x = 40), l’estratègia de càlcul és:  

x + costat del quadrat petit = costat quadrat gran 

 

- si es tracta de resoldre equacions amb el coeficient de 1r grau negatiu 

 (x2 + 6x = 40), l’estratègia de càlcul és: 

 x - costat del quadrat petit = costat quadrat gran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5.6.25: Resolució de l’alumna 1 que utilitza la estratègia descrita 

 

Aquestes estratègies de càlcul són coherents amb la interpretació geomètrica dels 

diagrames però amb les dades que tenim no es pot assegurar si els alumnes ho 

dedueixen del diagrama o ho han raonat per analogia.  
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b) Dos parells de possible solucions, comprova substituint la que funciona. 

L’alumna 7, utilitza aquesta estratègia que sembla la descrita anteriorment amb un dubte 

per part seva: quan cal sumar i quan restar? L’alumna opta per fer els dos càlculs a cada 

resolució i comprovar substituint a l’equació quina és la parella de solucions correctes.  

 

 
Fig. 5.6.25: Resolucions de l’alumna 7 amb les comprovacions 

 

A continuació es comenten uns quants casos individuals més que, per les seves 

característiques especials, aporten informació sobre l’ús que fa l’alumnat dels diagrames: 

 

c) Dos parells de possible solucions i, a més a més, indicar, tant en els 

diagrames com en el retallable, 3 i 6 com a àrea 

 

 
Fig. 5.6.27: Resolució de l’alumna 12 i el seu retallable amb 3 com a àrea 

 

L’alumna 12 utilitza els diagrames com els altres alumnes, com a referent per 

recordar els algoritmes de càlcul. Però en el seu cas introdueix un element diferent: situa 

l’etiqueta 3 i la 6 que indiquen longituds dins de les figures, indicant àrees, tant en els 

diagrames com en el retallable. No se sap si és un problema de que no s’ha fet seu el 

codi per a l’escriptura de longituds i àrees (les longituds damunt dels costats i les àrees a 

l’interior de les figures) o bé que no interpreta geomètricament els valors com a longituds. 

Sigui quina sigui la seva interpretació del 6 de l’equació i després del 3, l’algoritme de 
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càlcul que utilitza és correcte. Potser cal afegir que és una de les alumnes que no 

comprova els resultats substituint a l’equació ni de cap altra manera. 
 

 

d) Tots els de coeficient de la x negatius els fa malament perquè resta àrees. 

Resta les àrees i obté valors dels que no pot fer l'arrel justa. 

 

Les alumnes 13 i 14 presenten una estratègia semblant que els funciona per 

resoldre les equacions amb el coeficient de 1r grau positiu:  

 

  40x6x2 =+    

 

però que els resulta erroni quan el coeficient de 1r grau és negatiu 

 

      

 

Treballen per analogia, en el cas dels negatius cal restar i el que fan és restar a 

l’àrea del quasi quadrat li resten l’àrea del quadrat petit. 

 

L’alumna 13 utilitza la mateixa sèrie diagramàtica en les dues resolucions i 

distingeix una de l’altra a base de treballar amb àrees negatives. S’observa que dins el 

quadrat petit hi escriu -9, per això en lloc de calcular 40 + 9 calcula 40 – 9. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.6.28:Diagrames de l’alumna 13 

 

L’alumna 14, canvia la sèrie diagramàtica però ha memoritzat que en aquesta cas 

cal restar en contra del que li mostra el diagrama. Obté 31 (40 – 9) en lloc del 49 que 

obtindria interpretant geomètricament el quasi quadrat d’àrea 40 amb el petit quadrat 

d’àrea 9.  

 

9x8x2 =+ 27x12x2 −=+

40x6x2 =− 24x10x2 =− 35x12x2 −=−



 409 

 

 

 
 

 

 

Fig. 5.6.29: Diagrames de l’alumna 14 

 

El seguiment dels diagrames que utilitzen els alumnes per resoldre l’equació de 2n 

grau ha fet veure que la majoria d’alumnes utilitzen sempre la mateixa sèrie diagramàtica, 

tant si es tracta d’una equació amb coeficient positiu pel terme de 1r grau:  

 

40x6x2 =+    
 

com si es tracta d’una equació amb el coeficient negatiu: 

     

 

Per diferenciar els dos casos, un grup d’alumnes situa aquests coeficients 

negatius damunt del diagrama per indicar longituds. És una estratègia que els funciona. 

Un altre petit grup d’alumnes utilitzen valors negatius per a les àrees en lloc de les 

longituds. Aquesta estratègia no és eficaç i acaba produint errors en les resolucions. 

 

 

5.7. Resultats parcials de les activitats de resolució d’equacions de 2n grau completant 
quadrats 
 
 

En l’anàlisi de les activitats dels alumnes es constata que, a partir de les dades 

inicials contingudes en l’equació, l’alumne segueix un procés de resolució diferenciat en 

tres etapes: 

 

a) La traducció de les dades a un primer diagrama. Aquest diagrama té una 

configuració geomètrica concreta i conté unes etiquetes que ajuden a fer de pont entre 

les dades i la seva interpretació geomètrica. 

 

b) La transformació (o no) del diagrama en altres diagrames que faciliten la 

resolució numèrica del problema. 

 

9x8x2 =+ 27x12x2 −=+

40x6x2 =− 24x10x2 =− 35x12x2 −=−
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c) La lectura i reinterpretació de les dades del darrer diagrama fins a obtenir 

la solució final que s’obté directament del diagrama, o bé mitjançant algun càlcul senzill 

(sumes o restes) al marge del diagrama. 

 

En les tres etapes les sèries diagramàtiques que realitzen els alumnes 

constitueixen el nucli de l’activitat. Per aquesta raó, a l’hora de recollir resultats parcials 

sobre com l’alumnat resol les equacions de 2n grau completant quadrats geomètrics, es 

posa especial interès en observar l’ús dels diagrames. 

 

Dels diagrames s’analitzen especialment les configuracions geomètriques, les 

figures que conté el diagrama, i les etiquetes, els símbols numèriques o algebraics que 

expliquen la interpretació geomètrica de les dades i dels valors intermedis que es van 

deduir per arribar a la resolució final.  

 

Per acabar, també s’apunten uns primers resultats sobre la traducció de les dades 

en forma de diagrama i de la lectura del darrer diagrama. 

 

 
5.7.1. Configuració geomètrica 

 
1. El nombre de diagrames que necessita cada alumne és estable 

 

Del total de 21 casos analitzats, si només es consideren els alumnes que han fet 

(bé o malament) totes les activitats (14 alumnes), s’observa que la majoria dels alumnes 

fan el mateix nombre de diagrames en totes les activitats. La distribució queda recollida a 

la taula de la figura 5.7.1.  

 

diagrames nº d’alumnes 

1 4 

2 4 

3 4 

4 2 

 14 

 
Fig. 5.7.1: Relació nombre de diagrames utilitzats/nombre d’alumnes 
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Tot i que en la primera activitat (Fig.5.3.46), de 21 alumnes, 4 fan un diagrama; 5 

en fan 2; 7 en fan 3 i 5 en fan 4, en l’activitat següent, es comença a estabilitzar el 

nombre de diagrames en 2. Així a les taules de la figura 5.5.63, es pot veure que 4 

alumnes utilitzen 1 diagrama; 7 alumnes en fan 2; 6 alumnes utilitzen 3 diagrames i 3 

alumnes utilitzen 4 diagrames.  

 

En l’anàlisi de l’activitat 4 (Fig.5.6.8) es veu que el nombre de diagrames queda 

entre 1, 2 o 3, i que pocs alumnes continuen fent 4 diagrames.  

 

La interpretació que es pot fer d’aquest resultat cal lligar-la a l’acció matemàtica 

que hi ha darrera de cada diagrama. És a dir que, si els diagrames serveixen als alumnes 

per resoldre el problema és perquè amb el diagrama l’alumne s’estalvia de fer un càlcul 

algebraic amb expressions formals i aconsegueix resultats amb el raonament visual que li 

proporciona el diagrama.  

 

En la resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats cada diagrama té un 

sentit, tal com s’ha analitzat en els apartats anteriors. Si uns alumnes fan més diagrames 

i uns altres menys, s’ha d’interpretar de manera semblant a com s’interpreta quan amb 

les transformacions algebraiques d’una equació hi ha alumnes que necessiten fer més 

passos i n’hi ha que amb menys ja aconsegueixen resoldre-la. Depèn una mica de la 

capacitat de cada alumne, de l’agilitat de càlcul, en aquest cas de la capacitat de càlcul 

visual associat a la interpretació geomètrica d’una equació de 2n grau en forma d’àrees 

de quadrats i rectangles. 

 

En el cas, per exemple, de l’equació x2 + 6x = 40, si l’alumne interpreta l’equació 

com la suma de les àrees d’un quadrat de costat x i un rectangle adossat de costats 

respectius 6 i x, i a la vegada ha interioritzat que resoldre l’equació és transformar aquest 

rectangle, que conté un quadrat i un rectangle, en un “quasi quadrat” i que el problema 

“es redueix” a trobar el petit quadrat que falta per “quadrar el rectangle”. En aquestes 

condicions, l’alumne només dibuixa el diagrama 4 perquè és el que, un cop hi ha situat 

totes les dades del problema (6/2=3 i 40),  en sortirà el 9 que completa l’àrea, per obtenir 

9 + 40 = 49. Aquesta és, per exemple, la interpretació de la resolució de l’alumne 3 que 

es pot veure en la figura 5.3.14. 

 

Si l’alumne fa dos o tres diagrames en lloc d’un de sol, s’ha d’interpretar com que 

necessita algun recolzament visual més per arribar a la resolució del problema. Per 
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exemple, l’alumne 8 (figura 5.3.44) necessita tres diagrames, perquè en el primer hi situa 

les dades, en els segon descobreix el 3 i el 9, i en el tercer el 49. 

 
 
2. Cada alumne fa les mateixes sèries diagramàtiques en cada problema 

 
El nombre de diagrames de cada alumne s’estabilitza però resulta que també 

s’estabilitzen els diagrames concrets que fa cada alumne. És a dir, si un alumne en fa 

tres, sempre són els mateixos tres, per exemple l’1, el 2 i el 4 de les sèries descrites a la 

THA.  

 

Aquest fet s’ha d’interpretar com que l’alumne ha interioritzat el procediment de 

resolució geomètrica de l’equació a una sèrie de passos o seqüències, de la mateixa 

manera que en el procés de resolució d’una equació de 1r grau aïllant la incògnita, també 

cada alumne té una sèrie de passos interioritzats que repeteix per a cada situació. 

 
 

3. Cada alumne repeteix en totes les activitats la mateixa sèrie diagramàtica  

 

En la descripció de les activitats 1 i 2 es descriuen dues sèries diagramàtiques 

diferents, una per x2 + 6x = 40 i l’altra per x2 - 6x = 40. A l’analitzar les produccions dels 

alumnes es veu que la majoria d’alumnes han optat per fer a totes les activitats la primera 

sèrie, la prevista per l’activitat 1 i treballar amb longituds negatives. 

 

Si bé aquest resultat inicialment ha sorprès perquè s’esperava que l’alumnat 

discriminés entre el dos casos, tal com s’havia estat treballant a l’aula amb les activitats 

d’aprenentatge, també s’ha trobat una explicació. Una part important de l’alumnat busca 

la manera de simplificar la resolució des del punt de vista del procediment, si té un 

procediment únic per què complicar-se amb dos? El procediment únic utilitza longituds 

negatives però aquest punt no és una dificultat per ells perquè també s’ha introduït l’ús de 

diagrames per resoldre, per exemple equacions del tipus x2 + 12 = - 27 on el valor -27 

s’ha d’interpretar com una àrea negativa. 

 

Per tant, tot i que rigorosament parlant els valors negatius no tenen interpretació 

geomètrica, una part dels alumnes l’han feta per poder tenir un procediment únic per a 

totes les equacions de 2n grau, amb independència dels signes dels valors numèrics que 
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conté l’equació. Aquest fet també fa pensar que l’alumnat utilitza el diagrama realment 

com una eina que li suggereix o guia els càlculs, més enllà de la interpretació geomètrica 

estricta. 

 

 

4. Hi ha tres sèries diagramàtiques claus 

 

S’observa que si els alumnes només fan un diagrama, aquest és el 4;  si en fan 

dos, majoritàriament són l’1 i el 4; i si en fan tres, majoritàriament són l’1, el 2 i el 4. 

Aquest seguiment sobre quins són els diagrames més utilitzats, permet afirmar que les 

tres sèries diagramàtiques claus i més utilitzades en tot el procés són: 

1 diagrama: el 4 

2 diagrames: 1 →4 

3 diagrames:1→2→4 

 

Aquest fet té una explicació prou clara: el diagrama 4 és el que fa emergir el valor 

de l’àrea que completa el quasi quadrat, és el valor clau per resoldre el problema i per 

això tots els alumnes passen per aquest diagrama. 

 

Quan els alumnes necessiten dos diagrames, hi afegeixen l’1 que és el que situa 

les dades. Són alumnes que han interioritzat el procés de resolució però que encara 

necessiten el diagrama 1 per a situar les dades i tenir un punt de partida visual. 

 

Finalment, els alumnes que hi afegeixen el diagrama 2 són aquells que necessiten 

aquest diagrama per calcular el valor del costat del quadrat que completa el quasi 

quadrat, necessiten el diagrama 2 per seguir el procediment numèric de dividir per 2 el 

coeficient del terme de 1r grau de l’equació. 

 

 

5. Hi ha un diagrama clau 

 
En les tres sèries diagramàtiques claus anteriors hi ha un diagrama que es 

repeteix, el diagrama 4. A més, és el diagrama que fan servir tots els alumnes que només 

n’utilitzen un i en la majoria de casos amb èxit. Cal recordar que quatre dels alumnes que 

utilitzen un sol diagrama en les activitats 1 i 2, dos resolen bé l’activitat 1 i tres la 2. 

Aquesta situació permet afirmar que hi ha un diagrama clau i que és el 4.  
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El diagrama 4 és el diagrama clau, perquè, com ja s’ha dit en el punt anterior, és 

el que serveix als alumnes per a deduir l’àrea del petit quadrat que completa el quasi 

quadrat, per això no ha d’estranyar que tots els alumnes el facin. 

 

 

6. Hi ha unes transformacions algebraiques que requereixen l’ús de diagrames 

 

Si un alumne repeteix les mateixes sèries cada vegada que ha de resoldre un 

problema, es poden associar les transformacions a operacions que sense l’ajuda del 

diagrama l’alumne no es veu capaç de fer. Al seguir les sèries dels alumnes es constata 

que les transformacions que necessiten l’ajuda dels diagrames són: partir, reagrupar i 

completar. De les tres, la que necessita més diagrames és completar. És la transformació 

que porta al diagrama 4. 

 

El diagrama 4 és el que fa emergir, a través del raonament visual amb les àrees 

de les figures que conté, quin valor ha de tenir l’àrea del petit quadrat que completa el 

quasi quadrat. És una altra manera de constatar el fet que el valor numèric clau per a 

resoldre l’equació de 2n grau completant quadrats geomètrics és obtenir l’àrea del 

quadrat que completa el quasi-quadrat.  

 

 

5.7.2 Etiquetes 

 
Tot i que el raonament visual que realitzen els alumnes quan utilitzen els diagrames com 

a eina de suport per resoldre les equacions, està basat en les figures i les seves 

transformacions, seguir les etiquetes que utilitza cada alumne permet deduir algunes 

qüestions relatives al raonament que està realitzant. 

 

Les etiquetes que utilitzen els alumnes són l’expressió escrita, en forma simbòlica, que 

completa les figures dibuixades en els diagrames, donen explicació de què veuen els 

alumnes damunt del diagrama, per això es recullen en aquesta síntesi de resultat tres fets 

rellevants relatius a l’escriptura damunt o al costat de les figures del diagrama. 
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7. Les etiquetes essencials o claus són les etiquetes numèriques enfront de les 

algebraiques 

 

Tant en l’anàlisi de l’activitat 1, com en l’activitat 2, com en la comparació entre les 

dues i després amb la introducció de les activitats 3 i 4, s’ha pogut constatar un ús més 

freqüent de les etiquetes numèriques que de les algebraiques.  Fins a l’extrem de trobar 

alumnes que han resolt totes les activitats sense utilitzar cap etiqueta algebraica; mentre 

que no hi ha hagut cap alumne que resolgués les activitats analitzades, fent ús exclusiu 

de les etiquetes algebraiques. 

 

Això ha estat així per a tots els alumne, tant en els primers diagrames com en els 

darrers, per tant no és una afirmació exclusiva dels diagrames inicials o finals sinó que es 

pot estendre a tots els diagrames. Els diagrames contenen més etiquetes numèriques 

que algebraiques. 

 

Aquest resultat és un resultat esperat perquè si s’ha introduït els diagrames com a 

eina de càlcul pels alumnes, és a dir com a eina perquè s’estalviïn la manipulació 

algebraica i els diagrames siguin el fil conductor de les operacions aritmètiques que han 

de fer a partir de les dades del problema, en aquest cas els coeficients de l’equació, fins a 

arribar a resoldre l’equació. Era d’esperar que damunt dels diagrames l’alumnat hi posés 

els valors numèrics continguts en el problema i els valors intermedis, obtinguts amb 

operacions escrites o mentals; en resum etiquetes numèriques per damunt d’etiquetes 

algebraiques. 

 

 

8. Les etiquetes numèriques claus són tres:  40, 3 i 9  

 

Aquestes tres etiquetes són claus i cadascuna juga un paper diferent. L’etiqueta 

40 és una etiqueta inicial, sorgeix de la interpretació de les dades i, si hi és, apareix en 

el primer diagrama de cada alumne. Vol dir, d’alguna manera, que per fer la transferència 

entre el valor numèric que apareix en l’equació i la seva interpretació com a àrea damunt 

del diagrama, l’alumne la té més clara si situa el valor damunt del dibuix en el lloc que li 

correspon, dins de la figura de la que se suposa que n’és la seva àrea. 

 

L’etiqueta 3 és una etiqueta intermèdia, es dedueix en el camí de les 

transformacions dels diagrames. Només els alumnes que utilitzen un sol diagrama 
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l’escriuen damunt del primer diagrama, en els altres apareix al segon o al tercer. 

L’alumnat que utilitza aquesta etiqueta és perquè ha fet una sèrie de raonaments:  

- ha identificat el terme de primer grau com l’àrea d’un rectangle de costats 

respectius el coeficient numèric i la x; 

- sap que la seqüencia geomètrica es continua dividint el rectangle anterior en dos 

i desplaçant un dels dos rectangles per tal que de formar un quasi-quadrat.  

 

En aquest punt és on té sentit que l’alumne situï el 3 damunt d’algun diagrama, 

tant si és el 2n el 3r o el 4t. Està indicant que ha identificat la longitud del nou costat dels 

dos rectangles que rodegen el quadrat inicial, x2 i que caldrà completar fins a tenir un 

quadrat gran que contingui els dos quadrats i el dos rectangles corresponents.  

 

Podria ser que l’alumne identifiqui el 3 com la longitud del costat dels dos 

rectangles que envolten el quadrat d’àrea x2 però que després no identifiques el 3 també 

com el costat del petit quadrat que completa el quasi-quadrat. No s’ha donat cap cas així, 

tots els alumnes que han identificat el 3 com a costat del rectangle després també l’han 

identificat com a costat del petit quadrat que completa i han calculat el 9, l’àrea del 

quadrat. 

 

L’etiqueta 9 és una etiqueta resolutiva, a partir d’ella sembla que el problema 

estigui gairebé resolt. Gairebé perquè si bé l’han escrit 20 alumnes en l’activitat 1 (d’un 

total de 21 alumnes analitzats) i 18 en l’activitat 2 (d’un total de 20 alumnes analitzats), no 

es pot afirmar que tots els alumnes que han escrit aquesta etiqueta hagin resolt el 

problema bé fins al final. Tots l’han resolt però no tots l’han resolt correctament. 

 

Sobre l’etiqueta 40 cal afegir una afirmació rellevant: mantenir el significat de 

l’etiqueta inicial 40 al llarg del procés de transformació dels diagrames és rellevant per a 

la correcta resolució del problema. Això vol dir que potser no és necessari que estigui a 

tots els diagrames però sí que és important que no es perdi de vista al llarg del procés 

quina part del diagrama continua tenint àrea 40. 

 

Interpretació directa en aquest cas dels fets recollits de l’observació de les 

activitats dels alumnes: 40, 3 i 9 són els valors numèrics claus per resoldre el problema 

completant quadrats. 
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Per resoldre l’equació completant quadrats, per exemple  x2 + 6x = 40 cal 

pensar en   x2 + 3x + 3x + …. = (x + 3)2 = x2 + 6x + 9,  el que vol dir que 9 és l’àrea que 

cal afegir a 40 per a completar el quasi quadrat. És a dir que en la resolució geomètrica 

també completant quadrats els tres valors claus també són el 40, que els alumnes 

interpreten com l’àrea total, el 3, com el costat del rectangle d’àrea 6x es parteix en dues 

parts i el 9, àrea del quadrat que completa el quasi-quadrat d’àrea 40. 

 

 

9. Si s’opta per alguna etiqueta algebraica aquesta és x 

 

Tretze o nou alumnes (segons es fixi l’atenció en l’activitat 1 o 2) utilitzen aquesta 

etiqueta. Dels tretze primers, vuit d’ells resolen l’activitat 1 correctament. En la segona 

activitat, dels nou alumnes, quatre resolen bé l’activitat 2.  

 

L’etiqueta x fa paper d’etiqueta inicial, tots els alumnes que la fan servir la situen 

en el primer diagrama, com per situar la qüestió. Alguns la continuen escrivint, d’altres no. 

D’entre els que la continuen escrivint, alguns resolen bé i d’altres no.  

 

Dels que l’han posada inicialment i després l’han perduda hi ha alguns alumnes 

que han resolt correctament el problema i d’altres que no. Per als que no han resolt bé el 

problema, havent posat la x a l’inici i havent-la perduda després, es pot pensar que han 

perdut de vista el que calia resoldre. No han escrit més la x perquè ja no sabien on calia 

posar-la, símptoma d’haver perdut el significat del que estaven buscant.  

  

En canvi, dels que l’han continuat posant en diagrames successius, només dues 

alumnes l’han posada en tots els diagrames. Una ha resolt el problema bé, l’altra no. 

Aquesta darrera alumna ha posat x sempre en el lloc adient però ha perdut el significat 

del 40. Per tant es podria afirmar que l’etiqueta rellevant era la 40, no pas la x, que 

finalment no li ha estat suficient per resoldre el problema.  

 

L’única alumna que ha escrit x en tots els diagrames i ha resolt bé el problema, 

realment li calia escriure la x en tots els diagrames, o bé l’ha escrit de més a més? Es 

podria pensar que realment no la necessitava per res, això vindria a recolzar l’afirmació 

que les etiquetes algebraiques són prescindibles per la correcta resolució del problema. 
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5.7.3.Traducció i interpretació  

 
10. La coherència entre mesures facilita l’obtenció de les solucions 

 
S’ha constatat que una certa coherència entre les mesures dels diagrames, al llarg 

de la seva evolució, denota una interpretació correcta de les relacions algèbriques i 

numèriques que contenen els diagrames. Aquesta interpretació correcta de les relacions 

ha cristal·litzat en una resolució correcta del problema. 

 

El significat d’aquest fet es podria interpretar de la manera següent: si l’alumne 

dibuixa diagrames per resoldre el problema i se’n surt voldria dir que realment el 

diagrama ha actuat com a suport per un raonament visual. El raonament visual en aquest 

tipus de problemes, la resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats geomètrics, 

es basa en identificar els termes de l’equació com àrees de determinades figures, 

transformar aquestes figures i al final tornar a fer el pas, ara en sentit contrari, de la figura 

a l’equació, al valor numèric que s’estava buscant. 

En la transformació de les figures el que és rellevant pel procediment és el 

seguiment del valor de les àrees de les figures inicials i de les noves sorgides de les 

transformacions. Per seguir aquestes àrees i no perdre de vista què ha passat en el 

procés de retallar àrees i desplaçar-les a altres posicions, conservar les mesures del 

dibuix facilita el raonament.  

 

Per exemple, si dos quadrats representa que tenen la mateix àrea, encara que no 

se sàpiga quina és, sembla més coherent dibuixar els dos quadrats amb les mateixes 

mesures que dibuixar-ne un de gran i un de petit. Aquesta característica de lligar la 

mesura a la dimensió de la figura és el que dóna com a resultat que la coherència entre 

mesures faciliti l’obtenció de les solucions.  

 

 

11. La correcta correspondència entre els valors i el seu significat geomètric facilita 

l’obtenció de les solucions 

 

S’ha observat que, tant si els valors que apareixen a les etiquetes són àrees com 

si són longituds, la correcta correspondència entre els valors i el seu significat geomètric 

(no escriure valors de longituds dins de figures o no escriure valors d’àrees damunt de 
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costats) facilita l’obtenció de les solucions perquè no es confonen les operacions 

numèriques o algebraiques que es fan després al marge del diagrama.  

 

Els diagrames són l’eina que permet el raonament visual basat en figures 

geomètriques calculant àrees i longituds d’aquestes figures. D’unes dades inicials 

algebraiques es passa a unes figures i allà es raona geomètricament seguint el fil 

conductor de les àrees de les figures transformades.   

 

En el procés de resolució basat en el seguiment d’àrees i longituds es realitzen 

petits càlculs. Cal que quedi ben clar en el diagrama quines etiquetes numèriques 

corresponen a àrees i quines a longituds. No es pot sumar una longitud amb una àrea. Si 

l’alumne no ha situat allà on pertoca l’etiqueta podria voler dir que en algun moment ha 

perdut la interpretació del valor numèric. Ha utilitzat un valor com si fos una àrea quan en 

realitat era una longitud, per exemple.  

 

Quan l’alumne situa per exemple el 3, longitud d’un costat dins d’un quadrat, en 

lloc de situar-lo al costat o damunt del costat, calcula el 9, i fins i tot en algun cas el 40 + 9 

= 49 però en obtenir el 7 i -7 no els sap relacionar amb el 3, perquè tant el 3 com el 7 no 

els interpreta com a longituds d’alguna de les figures dels diagrames. En aquests casos 

sembla que del 3 treu el 9 però més aviat com una regla numèrica que no pas amb un 

raonament geomètric visual amb longituds i àrees. 

 

 

12. La resolució del problema s’acaba fora del darrer diagrama 

 

Els alumnes interpreten l’àrea del quadrat completat al marge dels diagrames i 

acaben el problema algebraicament o aritmèticament. Han necessitat els diagrames per 

deduir l’àrea del quadrat completat però després acaben el problema al marge del 

diagrama. És a dir que no llegeixen la solució damunt del darrer diagrama, no hi és 

formalment parlant, però sí que la dedueixen fent ús de relacions amb x o bé de relacions 

numèriques sense x, obtingudes de la lectura i interpretació del darrer diagrama.  

 

Una interpretació d’aquest fet podria ser que realment l’alumne utilitza el diagrama 

per aquelles qüestions que no pot resoldre per la via numèrica o algebraica. En el cas de 

la resolució d’equacions de 2n grau, els alumnes no coneixien la fórmula         !!± !!!!!"
!!
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ni cap altre mètode tret de completar quadrats geomètricament. Així un cop han 

aconseguit desempallegar-se del quadrat, en l’exemple del relat obtenen el 49 i a partir 

d’ell 7 i -7, ja no tornen en la majoria de casos a interpretar el 7 com a costat del quadrat i 

deduir que si una part del costat és 3 l’altra ha de ser 4, sinó que opten per plantejar les 

operacions al marge del diagrama. 

 

 

	  



 
 
 
 
 
 
 

Capítol 6 
 

Conclusions 
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La pregunta que es pretén respondre en aquesta recerca és fins a quin punt la 

introducció de diagrames geomètrics històrics, relacionats amb temes del currículum 

de l’ESO, afavoreix que l’alumnat resolgui determinats problemes. Per aquesta raó 

l’objectiu general ha estat identificar les possibles oportunitats d’aprenentatge i els seus 

respectius efectes, amb introducció de diagrames geomètrics històrics en les tasques 

dels alumnes.  

Els problemes proposats als alumnes corresponen a situacions on intervenen 

triangles rectangles o bé resolució d’equacions de 2n grau. En tots els casos, la proposta 

passa perquè els alumnes transfereixin el raonament expressat en forma lingüística 

(expressions algebraiques de 2n grau) al raonament visual amb diagrames (figures amb 

quadrats i rectangles) que són la interpretació geomètrica de les  expressions 

algebraiques de 2n grau. Per tant, la recerca està centrada en el procés d’aprenentatge 

dels alumnes, específicament en els resultats aconseguits pels alumnes utilitzant aquests 

diagrames.  

 

La introducció dels diagrames pretén connectar el pensament simbòlic propi de  

l’àlgebra amb el pensament visual relacionat amb les figures geomètriques. Historiadors, 

pedagogs (Katz i Barton, 2007) i molts especialistes en didàctica de la matemàtica 

(NCTM, 2000; Niss, 2002) defensen la connexió entre continguts aparentment diferents 

com una de les accions integrades en els processos matemàtics.  

 

Katz i Barton (2007) descriuen les diferents etapes de la història de la construcció 

de l’àlgebra, que segons els autors, comporten unes implicacions sobre el seu 

ensenyament/aprenentatge. L’aprenentatge de l’àlgebra s’hauria d’iniciar estretament 

relacionat amb la geometria i la resolució de problemes. Els nous objectes matemàtics 

que s’anessin introduint s’haurien de discutir de manera oral a classe amb tot el grup de 

nois i noies. Katz es pregunta: per què no començar l’àlgebra raonant amb figures 

geomètriques?. Aquesta recerca es posiciona clarament per aquesta opció. 

 

Radford i Puig (2007) associen àlgebra amb geometria en la història de la 

matemàtica, on situen dos moments, com a mínim, en els quals el raonament algèbric 

(raonament amb incògnites) s’associa amb el raonament geomètric: en alguns dels 

problemes de les tauletes cuneïformes dels escribes mesopotàmics (1900-1600 aC) i en 
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els càlculs d’Al-Khwarizmi (s. IX) en l’estudi i classificacions d’equacions de 1r i 2n grau, a 

Hisâb al-jabr wal-muqqabala. Aquest segon moment és justament la font de la segona 

activitat d’aquesta recerca. 

Siu (2000), també reivindica el raonament visual i l’ús de textos històrics. Afirma 

que la matemàtica antiga xinesa -i ho exemplifica amb problemes dels Nou capítols sobre 

els procediments matemàtics (s. I)- ofereix proves a través de dibuixos, analogies, 

exemples genèrics i algoritmes de càlcul. Segons l’autor, tots ell poden ser de gran valor 

pedagògic per complementar i suplementar l’ensenyament de les matemàtiques amb 

l’èmfasi tradicional en el pensament lògic deductiu.  

 

Els diagrames introduïts en la recerca, segueixen la classificació de Barwise i 

Etchemendy (1996) i la nomenclatura de  Mason, Graham i Johnston-Wilder (2005) i 

també de Giardino (2009). De l’anàlisi que aquests autors realitzen sobre els diagrames, 

s’han pres dues característiques que connecten amb els diagrames introduïts i analitzats 

en aquesta recerca: l’eficàcia expressiva del diagrama, com a capacitat d’expressar 

propietats semàntiques, i l’eficàcia computacional, com a capacitat per inferir nova 

informació.  

 

En els diagrames introduïts en la recerca s’hi han trobat les dues característiques i 

per diferenciar el paper que juguen en el procés de resolució del problema, s’ha optat per 

denominar-ne uns com a diagrames de dades i als altres com a diagrames de càlcul. 

Així, el diagrama de dades és el que reuneix totes les dades del problema i a la vegada 

posa de manifest la relació entre elles; per tant, el que més el caracteritza és la seva 

eficàcia expressiva. Un cop s’han identificat les dades del problema, per a seguir el 

procés de resolució, l’alumne ha de triar entre diferents diagrames de càlcul possibles i la 

tria depèn de les relacions entre les dades que es visualitzen en aquest diagrama previ, el 

diagrama de dades.  

 

Els diagrames de càlcul són els que serveixen per inferir nova informació i amb 

ells l’alumne obté la solució final a través de raonaments visuals. S’anomenen en plural 

perquè en general se’n necessita més d’un per a resoldre el problema i s’introdueix el 

terme sèrie diagramàtica o seqüència de diagrames de càlcul per designar tot el procés. 

L’alumne substitueix els càlculs de la resolució algebraica del problema pel raonament 

visual, mitjançant la sèrie diagramàtica corresponent. 
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Els diagrames de càlcul que s’han analitzat són dinàmics (Fischbein,1993) 

perquè impliquen un procediment, una acció; són construccionals (Maynard, 2005) 

perquè són eines de càlcul; i són inferencials perquè un cop construïts cal transformar-

los per obtenir informació (Giardino, 2009). Diversos autors sostenen que hi ha altres 

informacions visuals que no s’han de confondre amb els diagrames. Les fotografies i els 

quadres de text, per exemple, tots contenen informació visual però el diagrama no està 

concebut com ajuda de la memòria sinó per inferir nova informació (Cheng, Lowe i Scaife, 

2001; Giardino, 2009). En aquest sentit, el que s’ha volgut veure en la recerca és l’ús de 

diagrames i més en concret, la capacitat de l’alumnat per obtenir nova informació durant 

el procés de transformació d’aquests tipus de diagrames.	  

	  

Els diagrames introduïts són històrics perquè la utilització de la història de la 

matemàtica per ensenyar matemàtiques, i en general l’ús de la història de la ciència per 

ensenyar ciències, és una línia de treball que impulsen diversos col·lectius de professors 

tant en el nostre país com a nivell internacional (Fauvel i Maanen, 2000; Katz i Barton, 

2007; Jankvist, 2009). Aquest col·lectiu, al qual pertany l’autora d’aquest treball, ha trobat 

en la història de la ciència un espai de recerca i reflexió sobre els continguts de 

currículum de matemàtiques d’ensenyament secundari obligatori (12-16 anys) i del 

batxillerat (16-18).  

 

Des del punt de vista de l’ús de diagrames, Barwise i Etchemendy (1996) 

sostenen que la inferència i el raonament no es donen solament amb sentències, amb 

expressions lingüístiques sinó també amb diagrames i que l’ús de diagrames és una 

herència històrica. Relacionen l’ús de diagrames amb la geometria i entre els exemples 

citen la infinitud de demostracions del teorema de Pitàgores que hi hagut al llarg de la 

història i en diferents cultures arreu del món. Justament, demostracions que provenen de 

la Xina antiga, que Cullen (1996), Chemla i Shuchun (2005) i Dauben (2007) recullen en 

els seus treballs, són les que s’han triat en aquesta recerca per a introduir alguns dels 

diagrames que després utilitzen els alumnes en la resolució dels problemes de triangles 

rectangles.  

 

Les característiques dels diagrames emprats en aquesta recerca han donat peu a 

esmicolar el contingut del procés de resolució de cada problema i definir una sèrie 

d’accions que s’esperaven trobar en analitzar les produccions dels alumnes. La 

seqüencia de resolució d’un problema amb diagrames de càlcul, en la línia de 

classificació dels diagrames de Giardino (2009), conté dos tipus d’elements, els 
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diagrames i les accions diverses que intervenen en relació als diagrames: construcció, 

transformació, interpretació i lectura. A continuació es descriuen les diferents etapes 

de la resolució d’un problema, utilitzant aquests elements.  

 

Una seqüència de resolució qualsevol parteix de l’enunciat del problema. Per 

arribar a la construcció del primer diagrama de càlcul hi ha unes accions prèvies. La 

primera, la lectura del problema. L’acció següent és la tria del diagrama de càlcul adient 

per a resoldre el problema plantejat. En alguns casos, en la resolució de problemes amb 

triangles rectangles, hi ha una acció prèvia que és la construcció del diagrama de dades, 

que facilita, la tria del diagrama de càlcul adient.  

 

L’alumne construeix un primer diagrama de càlcul que conté figures geomètriques 

(quadrats i rectangles) i etiquetes (textos numèrics o algebraics). Les etiquetes expressen 

les dades conegudes i les desconegudes en relació al problema, són símbols escrits 

damunt de la figura. Vist des de la perspectiva matemàtica, les etiquetes fan de pont 

entre l’àlgebra i la geometria, i des del punt de vista del pensament matemàtic faciliten el 

trànsit des del pensament simbòlic al pensament visual.  

 

Un cop l’alumne té el primer diagrama construït, d’una banda interpreta les dades 

que té i les que li manquen a partir de visualitzar-les totes damunt del primer diagrama i, 

de l’altra segueix el procés de resolució construint un segon diagrama, transformat del  

primer, que li permeti inferir nova informació.  

 

Cada vegada que s’obté un nou diagrama la situació torna a ser la de partida. 

D’una banda reinterpreta les dades que mostra el diagrama i les que pot deduir de nou, 

de l’altra decideix si ja es veu la solució, o gairebé, amb el que mostra el diagrama o bé 

opta per construir-ne un de nou per poder deduir noves dades. El procés s’acaba quan 

l’alumne veu la solució, la llegeix, o quasi, damunt del darrer diagrama. Finalment, 

dedueix la solució fent càlculs al marge del diagrama.   

 

Un cop vistos els passos de la resolució d’un problema utilitzant diagrames i tenint 

en compte que la recerca està centrada en l’aprenentatge dels alumnes, es pot entendre 

millor per què els objectius específics de la recerca s’han definit al voltant dels diversos 

aspectes implicats en el procés de resolució dels problemes, i també per què les 

conclusions s’han organitzat a partir dels tres objectius: 
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Objectiu	   1:	   La	   traducció.	   Estudiar	   les	   equivalències	   que	   estableixen	   els	  

alumnes	   entre	   el	   llenguatge	   algebraic	   i	   la	   seva	   representació	   geomètrica	   quan	  

construeixen	  el	  primer	  diagrama	  a	  partir	  de	  les	  dades	  del	  problema.	  Així	  mateix,	  la	  

reinterpretació	  del	  diagrama	  final	  en	  termes	  del	  problema	  plantejat.	  

	  

Objectiu	   2:	   La	   transformació.	   	   Descriure	   els	   processos	   de	   transformació	  

dels	  diagrames	  emprats	  pels	  alumnes	  en	  la	  resolució	  de	  problemes.	  

 

Objectiu	   3:	  El	   raonament	   diagramàtic.	   Identificar	  els	  elements	   claus	  dels	  

diagrames	  per	  a	  la	  resolució	  dels	  problemes	  i	  el	  que	  representen	  en	  el	  raonament	  

realitzat	  pels	  alumnes.	  

 

En darrer terme i en un pla més global s’exposen les conclusions referides als 

avantatges en l’ús de diagrames per a la resolució de problemes a l’ESO, que es 

corresponen amb la finalitat última de l’estudi presentat.  

 

 
 
 
  



 428 

6.1. La traducció 
 

En aquest apartat s’estableixen conclusions sobre el primer objectiu de la recerca, 

les equivalències que estableixen el alumnes entre el llenguatge algebraic i la seva 

representació geomètrica, els diferents processos de traducció, com reconeixen les 

dades del problema i les transfereixen damunt del primer diagrama; com identifiquen les 

relacions entre les dades del problema i les traslladen al diagrama de dades i després al 

primer diagrama de càlcul.  

 

També sobre el significat de les equivalències que estableixen entre els 

diagrames i el llenguatge algebraic durant el procés de transformació i, finalment, com 

tradueixen la informació del darrer diagrama al llenguatge algebraic per acabar la 

resolució del problema. És a dir, un cop l’alumne identifica en el darrer diagrama una 

nova dada de la que podrà deduir la solució final, quin és el procés que li permet construir  

la solució final del problema. 

 

 

Conclusió	   1.1.	   Majoritàriament	   els	   alumnes	   identifiquen	   les	   dades	   del	  

problema,	   les	   interpreten	   com	   a	   longituds	   o	   com	   a	   àrees,	   les	   simbolitzen	  

mitjançant	  lletres	  i	  nombres	  i,	  finalment,	  les	  escriuen	  en	  forma	  d’etiquetes	  en	  les	  

figures	   que	   conté	   el	   primer	   diagrama,	   per	   indicar	   les	   mesures	   d’algunes	   de	   les	  

seves	  longituds	  o	  àrees.	  En	  els	  problemes	  en	  què	  els	  alumnes	  utilitzen	  diagrames	  

de	   dades	   (resolució	   de	   triangles	   rectangles)	   damunt	   d’aquests	   diagrames	   no	  

solament	   hi	   transfereixen	   valors	   numèrics	   coneguts	   i	   incògnites,	   que	   fan	  

correspondre	   amb	   longituds,	   sinó	   que	   també	   hi	   transfereixen	   relacions	   entre	  

costats.	  	  

 

Conclusió	  1.2	  Els	  diagrames	  de	  dades	  dels	  alumnes	  són	  realistes,	  en	  ells	  hi	  

representen	   les	   formes	   geomètriques	   inherents	   a	   les	   situacions	   descrites	   en	   el	  

problema	   (triangles	   rectangles	   i	   rectangles).	   Les	   dades	   i	   les	   relacions	   que	  

estableixen	  entre	  elles,	  tant	  en	  el	  diagrama	  de	  dades	  com	  fora	  del	  mateix,	  són	  les	  

que	  els	  ajuden	  a	   triar	  el	  diagrama	  de	  càlcul	  adient	  per	  continuar	   la	   resolució	  del	  

problema.	  Es	  constata	  que	  els	  alumnes	  tenen	  més	  dificultats	  per	  establir	  relacions	  

sostractives	  que	  additives.	   Sembla	  que	  el	   fet	  que	  qualsevol	   relació	  expressada	  a	  
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través	   d’una	   suma	   es	   pot	   expressar	   també	   com	   una	   resta	   no	   està	   prou	  

interioritzada.	  	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.1.1: diagrama de dades de l’alumna 9 i relacions entre dades al marge 

 

Els alumnes dibuixen triangles rectangles perquè són les figures que han entès 

que hi ha al darrera de tots els enunciats sobre problemes de triangles rectangles. Al 

llegir l’enunciat del problema han buscat el triangle rectangle i l’han dibuixat en el context 

del problema, no han dibuixat pròpiament una antena o un televisor, sinó el triangle o el 

rectangle que els representa (figura 6.1.1). 

 

Conclusió	   1.3.	   Majoritàriament	   les	   equivalències	   que	   estableixen	   els	  

alumnes	   entre	   el	   llenguatge	   algebraic	   i	   la	   seva	   representació	   geomètrica	  

consisteixen	   en	   associar	   els	   termes	   de	   1r	   grau	   amb	   coeficients	   unitaris	   (x)	   a	  

longituds,	  els	  de	  1r	  grau	  amb	  altres	  coeficients	  (6x)	  a	  àrees	  i	  els	  de	  2n	  grau	  també	  

a	  àrees.	  Pel	  que	  fa	  als	  valors	  numèrics,	  els	  identifiquen	  amb	  longituds	  o	  amb	  àrees	  

en	   funció	  del	   tipus	  de	  problema	   (triangles	   rectangles	  o	   resolució	  d’equacions	  de	  

2n	  grau).	  En	  algun	  cas,	  els	  alumnes	  han	  escrit	  el	  6	  com	  si	  fos	  una	  àrea	  i	  el	  6x	  com	  si	  

fos	   un	   costat,	   però	   després	   els	   han	   utilitzat	   en	   el	   sentit	   adequat,	   el	   6	   com	   a	  

longitud	  i	  el	  6x	  com	  a	  àrea.	  	  
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Fig. 6.1.2: Resolució de l’alumna 17 

	  

El terme 6x, és realment equívoc, té dues interpretacions possibles, una és 

l’addició x+x+x+x+x+x, l’altra la multiplicació 6·x. En el primer cas, la interpretació 

geomètrica és la suma de 6 segments de longitud x, en el segon l’àrea d’un rectangle de 

costats respectius 6 i x. La primera situació correspondria al terme 6x en el context d’una 

equació de 1r grau. La segona interpretació es la que es correspon al terme de primer 

grau d’una equació de 2n grau (veure figura 6.1.2). 

 

En la figura 6.1.3 es reprodueixen els treballs de dues alumnes, una que situa el 6 

com a àrea i l’altra el 6x com a longitud, quan el que s’esperava que fessin és situar el 6 

com a longitud i el 6x com a àrea. En els dos casos, el terme independent sí que l’han 

situat com a àrea.	  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1.3: Produccions de les alumnes 7 i 14, de dalt a baix, amb 6x i 6.	  

	  

En el cas dels triangles rectangles, els valors numèrics els fan correspondre amb 

costats del triangle que dibuixen en el diagrama de dades,  figura 6.1.4. 
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Fig. 6.1.4: Diagrama de dades de l’alumna1 i operacions al marge 

 

Les etiquetes fan de pont entre l’àlgebra i la geometria, són termes que formen 

part de l’expressió simbòlica de l’àlgebra (per exemple, de l’equació de 2n grau que s’ha 

de resoldre) que damunt del diagrama adquireixen una nova interpretació perquè passen 

a ser longituds o àrees d’alguna de les figures que conté el diagrama.  

 

Per això, segons l’ús que fa l’alumne de les etiquetes i on les situa en el diagrama,  

es pot deduir com interpreta el valor o la dada que representa. Així, si 6x està dins d’un 

rectangle o quadrat és que l’alumne la interpreta com una àrea, mentre que si l’escriu al 

costat o al damunt d’un quadrat o rectangle l’està interpretant com una longitud. Cal dir 

també que, en les activitats d’aprenentatge, a l’hora d’escriure les etiquetes damunt del 

diagrama, el conveni que es va establir fou situar els valors que corresponen a àrees dins 

la figura, i els que corresponen a longituds al costat del segment (damunt, sota o al 

costat) però fora de la figura, per no confondre’ls amb les àrees.  

 

Conclusió	  1.4.	  Hi	  ha	  una	  forta	  relació	  entre	  la	  comprensió	  de	  les	  dades	  del	  

problema	   i	   la	   situació	   concreta	   d’aquests	   valors	   damunt	   dels	   diagrames.	   S’ha	  

constatat	   que	   una	   part	   important	   dels	   alumnes	   que	   no	   segueixen	   el	   conveni	  

establert	  durant	   les	   activitats	  d’aprenentatge	   sobre	   la	   situació	  dels	   valors	  de	   les	  

dades	  en	  el	  diagrama,	  després	  no	  saben	  transferir	  els	  nous	  valors	  des	  del	  darrer	  

diagrama	  a	  les	  relacions	  algebraiques	  de	  la	  resolució	  final	  del	  problema.	  Per	  alguns	  

alumnes,	   els	   diagrames	   són	   figures	   on	   es	   “col·∙loquen”	   les	   dades	   però	   	   no	  

estableixen	   una	   relació	  mètrica	   entre	   els	   valors	   numèrics	   situats	   damunt	   de	   les	  

figures	   i	   les	   àrees	   o	   longituds	   d’aquestes	   figures.	   Els	   diagrames,	   per	   ells,	   són	  

informacions	  visuals	  per	  memoritzar	  càlculs	  sense	  significat.	  	  
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Es a dir, no hi ha connexió entre geometria i àlgebra, no han pogut fer raonament 

algebraic a partir dels diagrames. En no veure els termes de l’equació com a àrees de 

quadrats i rectangles, no els han pogut transferir damunt dels diagrames com a àrees de 

quadrats i de rectangles. Les dificultats per no poder dur a terme aquesta identificació 

entre termes de l’equació i àrees dels diagrames poden estar connectades amb que 

l’alumne encara no tingui prou clars dos conceptes fonamentals que estan en la base del 

raonament geomètric: la diferència entre longitud i àrea. També poden ser fruit del poc ús 

del raonament visual. Cal no oblidar que la visualització i el raonament diagramàtic 

encara són processos que no es treballen prou de forma sistemàtica a l’ensenyament 

secundari.  

 

S’han introduït  els diagrames per afavorir el raonament algebraic connectant-lo 

amb el raonament visual però s’ha trobat l’inconvenient que alguns alumnes no estan 

habituats a raonar amb imatges. 

	  

Conclusió	  1.5.	  L’equivalència	  bàsica	  que	  estableixen	  els	  alumnes	  entre	  les	  

dades	   del	   problema	   i	   el	   diagrama	   de	   càlcul	   correspon	   a	   una	   àrea.	   Situar	   en	   el	  

primer	  diagrama	  de	  càlcul	  aquesta	  àrea	  és	  un	  fet	  crucial	  per	  resoldre	  el	  problema.	  

Reconèixer	  el	  valor	  d’aquesta	  àrea	  és	  el	  punt	  de	  partida	  per	  construir	  la	  seqüència	  

de	  diagrames	  de	  càlcul	  que	  connectarà	  la	  resolució	  algebraica	  del	  problema	  amb	  

la	  geomètrica.	  	  

	  

	  

	  

 

 
Fig.6.1.5: Primer diagrama de càlcul, en les produccions de diferents alumnes  

 

En el cas dels triangles rectangles, aquest valor no el llegeixen directament de 

l’enunciat del problema ni del diagrama de dades, sinó que el treuen d’un dels valors de 

les dades del problema elevant-lo al quadrat, i el transfereixen al diagrama de càlcul en 

forma de l’àrea d’un dels quadrats continguts en el diagrama. 
 

Per quin motiu cal situar valors d’àrees (256) en els diagrames de la figura 6.1.5,  i 

no n’hi ha prou amb escriure 16 que és una longitud? Aquest primer diagrama no serviria 
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de res, sense el 256 perquè el procés de resolució dels problemes està basat en seguir 

l’evolució dels diagrames i en particular d’aquesta primera àrea que es transforma 

mantenint el seu valor (256). Així, l’alumnat, al seguir la sèrie diagramàtica el que fa és 

seguir l’evolució de l’àrea 256. Connecta aquest primer diagrama amb el segon de la 

sèrie, el que va a parar al gnòmon i el que permetrà deduir realment nous valors numèrics 

necessaris per resoldre el problema.  

 

En aquest cas, el diagrama següent que permet als alumnes continuar el 

problema per la via del raonament visual és el que es pot llegir a la figura 6.1.6. Damunt 

de les figures, l’alumna està deduint el valor 110 i el 36, perquè prèviament ha identificat 

com a àrea de tot el gnòmon el 256 (162 = 256) i també perquè a partir del 6 ha calculat el 

36 (62 = 36). 

 

 

 

 

 
 

 Fig.6.1.6: Diagrama 2 i 3 en l’alumna 1 

 

Conclusió	   1.6.	   En la transferència del darrer diagrama (un quadrat o un 

rectangle) al llenguatge algebraic, els alumnes reinterpreten les mesures del 

quadrat o del rectangle en relació al problema que se’ls ha plantejat. Interpreten	  

l’àrea	  del	  quadrat	  al	  marge	  dels	  diagrames	  i	  acaben	  el	  problema	  algebraicament	  o	  

aritmèticament.	  És	  a	  dir,	  que	  no	  llegeixen	  la	  solució	  damunt	  del	  darrer	  diagrama,	  

ja	  que	  no	  hi	  és	  formalment	  parlant,	  però	  sí	  que	  la	  dedueixen	  fent	  ús	  de	  relacions	  

amb	   x	   o	   bé	   de	   relacions	   numèriques	   sense	   x,	   obtingudes	   de	   la	   lectura	   i	  

interpretació	  del	  darrer	  diagrama.  

 
En la resolució d’equacions de 2n grau, la seqüència de diagrames de càlcul ha 

ajudat l’alumnat a realitzar de forma visual una sèrie de càlculs algebraics que no podia 

fer aplicant les regles de l’àlgebra (no coneixia la fórmula   !!± !!!!!"
!!

 ) però al final, els 

càlculs que falten són prou simples per l’alumne i ja no li cal el suport visual del diagrama. 

En les figures 6.1.2, 6.1.4 es veuen treballs de diferents alumnes i els càlculs al marge 

dels diagrames. 
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Aquestes conclusions relatives a les equivalències que fan els alumnes entre el 

llenguatge algebraic i la seva representació geomètrica, estan en la línia de les 

afirmacions de Mason, Graham i Johnson-Wilder (2005) que aporten arguments per 

defensar l´ús de diagrames com a suport al pensament algebraic. Aquest pas de 

l’expressió algebraica al diagrama i viceversa, del diagrama a l’expressió, és el que s’ha 

vist en els treballs analitzats. 

 

També en la línia de relacionar àlgebra i geometria, Giaquinto (2007) considera 

que la distinció entre simbòlic-diagramàtic o algebraic-geomètric és massa genèrica, que 

cal afinar una mica més per entendre el pensament visual en matemàtiques o el 

pensament en matemàtiques en general. Segons l’autor, el llenguatge simbòlic utilitza 

una capacitat de processar sintaxis que emana del llenguatge natural i que sembla no 

tenir el pensament visual. Es pregunta quins són els lligams entre pensar amb fórmules 

simbòliques i el pensament del llenguatge natural per veure quines són les operacions en 

el pensament espacial (visual). Seguint aquest discurs, en la recerca s’han buscat les 

equivalències que estableixen els alumnes entre el llenguatge simbòlic i el llenguatge 

algebraic amb l’ús de diagrames i s’han recollit en les conclusions anteriors. 

 

En resum, en el procés de resolució dels problemes, en les equivalències que 

estableixen els alumnes entre el llenguatge algebraic i la seva representació 

geomètrica s’observa que els alumnes identifiquen les dades del problema i les situen en 

el diagrama de dades com a mesures de les figures que conté el diagrama. Després, en 

funció de les relacions algebraiques que expressen damunt del diagrama, o bé al costat 

del mateix, trien la sèrie diagramàtica que els servirà per resoldre el problema mitjançant 

transformacions dels diagrames. 

 

Un cop han elegit la sèrie, dibuixen el primer diagrama i hi traslladen les dades 

numèriques i algebraiques del problema interpretant-les com a longituds i àrees de les 

figures que conté el diagrama.  

 

Al final de la sèrie diagramàtica, després de transformar els diagrames, 

reinterpreten de nou, ara en sentit contrari, les mesures de figures com a termes 

numèrics i algebraics d’una relació algebraica més senzilla que la inicial, que ara sí que 

acabaran de resoldre algebraicament per trobar la solució final del problema inicial que 

se’ls havia plantejat.  
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En els dos passos de l’àlgebra a la geometria i de la geometria a l’àlgebra, l’eina 

ha estat el diagrama, reafirmant un dels objectius de la recerca, la idoneïtat del diagrama 

per resoldre determinats problemes d’arrel algebraica en els primers anys d’aprenentatge 

d’aquest llenguatge per part dels alumnes.  

 

 

6.2. La transformació  
 

En aquest apartat s’estableixen conclusions sobre el segon objectiu de la recerca, 

els processos de transformació dels diagrames; a quines són les sèries claus de 

transformació dels diagrames per a la resolució del problema i a la seva predictibilitat; al 

nombre de diagrames que conté la sèrie associada a un tipus de problema; al nombre de 

diagrames que fa un alumne determinat per resoldre un determinat tipus de problema; i 

finalment, a l’estructura i al sentit de les transformacions.  

 

Conclusió	  2.1.	  El	  fil	  conductor	  que	  guia	  els	  processos	  de	  transformació	  dels	  

diagrames	  és	   la	   transformació	  de	   les	   àrees	  de	   les	   figures	   (quadrats	   i	   rectangles)	  

que	  contenen	  els	  diagrames.	  Així,	  a	  partir	  d’una	  determinada	  figura	  inicial	  (primer	  

diagrama	  de	  càlcul),	  de	  la	  que	  es	  coneixen	  algunes	  mesures	  (àrees	  o	  longituds	  de	  

costats),	   cada	   alumne	   construeix	   la	   seva	   sèrie	   diagramàtica	   personal	   fins	   a	  

aconseguir	   poder	   llegir	   damunt	   del	   darrer	   diagrama	   alguna	   dada	   que	   sigui	   la	  

solució	  o	  gairebé.	  

	  

En l’estudi dels diagrames dels alumnes, un paper important el té el tractament de 

les dades transmeses a través del diagrama. En els diagrames analitzats en aquest 

treball té una especial importància veure fins a quin punt els alumnes han tramès la 

mesura de les àrees d’un diagrama al següent. 

 

En el procés de manipulació es posarà de manifest la comprensió que el subjecte 

que l’ha construït té del diagrama. De totes les transformacions possibles ha de triar 

l’adequada que li permeti resoldre el problema, i manipular-lo amb significat. 

 

L´ús de diagrames matemàtics inclou la coordinació de diferents processos i 

habilitats i abasta tres sistemes cognitius: el conceptual, el visió-espacial i el motor. La 
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hipòtesis és que els diagrames s’inventen (es descobreixen) amb la funció de facilitar i 

organitzar el raonament i s’utilitzen de manera dinàmica (Giardino, 2009). 

 

En la recerca, no s’ha pretès que els alumnes inventin diagrames per resoldre els 

problemes sinó que es facin seus uns diagrames ja existents. S’han introduït els 

diagrames en les activitats d’aprenentatge com a eina per connectar el pensament 

simbòlic i el pensament visual, i s’ha comprovat fins a quin punt els alumnes després eren 

capaços d’utilitzar aquests diagrames per resoldre nous problemes del mateix tipus 

(triangles rectangles i equacions de 2n grau). 

	  

En el cas de la resolució de triangles rectangles, per exemple, el procés de 

resolució parteix de l’enunciat del problema i conté diferents etapes. En cada un els 

alumnes realitzen diferents accions encadenades que tenen com a fil conductor de fons la 

conservació de les àrees dels diagrames de càlcul. 

 

 La primera acció que realitza un alumne és construir el diagrama de dades. Quin 

raonament segueixen els alumnes analitzats a partir de la lectura de l’enunciat del 

problema fins a construir el diagrama de dades? Una alumna diu:  

 
Primer hem trobat el triangle rectangle, com que a l’enunciat diu que el tensor està separat 16 

metres de la base de l’antena ens hem adonat que “a” és 16, com que la base sense tibar 

sobrepassava 6 metres a l’antena, ens hem adonat que c = b + 6. 

 

Els alumnes, a partir del diagrama de dades, infereixen una sèrie de relacions. 

Transformen la primera expressió algebraica (c = b + 6) fins arribar a l’expressió que els  

dóna la clau per decidir quin diagrama de càlcul han d’utilitzar. L’alumna de l’exemple ho 

expressa dient: 
b = c – 6, i 6 = c – b. Tenint això hem escollit el segon diagrama, perquè està relacionat amb c – b. 

 

L’acció següent dels alumnes és la construcció del primer diagrama de càlcul. 

Segueixen diagrames de càlcul successius. Damunt dels diagrames els alumnes van 

col·locant els valors numèrics que van deduint (les etiquetes en termes diagramàtics). Els 

valors numèrics corresponen bàsicament a àrees de figures que serviran al final per 

deduir les dades demanades en el problema. 
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Fig. 6.2.1: Resolució completa de l’alumna 1 

 

 

Al final de la sèrie de diagrames, els alumnes realitzen càlculs, a banda del darrer 

diagrama, després de traduir les dades d’àrees i longituds del darrer diagrama a relacions 

algebraiques. Si se’ls pregunta què han fet, són capaços d’explicar en què han basat el 

seu raonament final i apareix l’àrea com a fil conductor:  
L’àrea del gnòmon és a2 = 162 = 256, el costat més petit del gnòmon és 6, llavors per trobar el 

quadrat que està dins del gnòmon hem fet 6·6 = 36. A 256 li hem restat 36 per saber la suma de les 

àrees dels dos rectangles que  sobraven. Com que són 2, hem fet 256-36 =220 i després 220/2 = 

110. Ara sabem que cada rectangle té una àrea de 110. Per trobar b, hem dividit 110:6, perquè un 

costat és 6 i hem de saber l’altre. 110:6 = 18,3 = b. Com que c = b + 6, hem sumat 18,3 + 6 = 24,3. 

 

L’alumna basa tots els seus càlculs finals en la interpretació de les àrees dels 

diagrames que ha utilitzat (figura 6.2.1). En cap moment ha optat per seguir càlculs 

desenvolupant la igualtat 162 + b2 = (b + 6)2 que seria el que li correspondria substituint les 

dades i les incògnites en la relació algebraica entre els tres costats del triangle rectangle 

corresponent al problema. 

 

Pel que fa a la resolució d’equacions de 2n grau, la figura 6.2.2 mostra la sèrie 

diagramàtica utilitzada per l’alumna 9 per resoldre l’equació x2 + 6x = 40 completant 

quadrats geomètrics. L’alumna trasllada al primer diagrama les dades numèriques que 

conté l’equació i situa també la incògnita (x). Després transforma el diagrama fins a 
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convertir-lo en un quadrat. Pel camí, segueix amb les etiquetes per entendre què passa 

amb les dades inicials i com es transforma l’àrea 40, fins al darrer diagrama, ara ja un 

quadrat. També controla que l’àrea del nou quadrat és 49 i per tant que la longitud del 

costat és 7.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.2.2: Resolució de l’alumna 9 

	  

Conclusió	   2.2.	   En	   l’anàlisi	   de	   les	   produccions	   dels	   alumnes	   s’ha	   observat	  

que	  algunes	  sèries	  determinades	  apareixien	  amb	  més	  freqüència	  que	  unes	  altres	  i	  

s’ha	  intentat	  caracteritzar	  aquestes	  sèries.	  	  Contenen	  un	  diagrama	  inicial	  amb	  les	  

dades	  del	  problema,	  i	  també	  algun	  diagrama	  intermedi	  que	  permeten	  deduir,	  amb	  

raonaments	  visuals	  sobre	  àrees,	  un	  valor	  numèric	   important	  per	   la	  seqüència	  de	  

càlculs	  que	  requereix	  la	  resolució	  del	  problema.	  	  

En la majoria dels problemes analitzats les sèries estan formades per diagrames 

predictibles a partir de l’enunciat del problema, tal com sostenen Mason, Graham i 

Johnson-Wilder (2005) quan afirmen que partint d’una expressió algebraica es pot trobar 

el diagrama geomètric que l’expressi i viceversa.  

 

En els problemes sobre triangles rectangles la sèrie depèn de les relacions entre 

les dades del problema i donen lloc a tres sèries diferents, la primera figura fonamental, la 

segona i la tercera, segons les nomenen Chemla i Shuchun (2005).  

 

En la resolució d’equacions de 2n grau, la sèrie depèn del signe del terme de 1r 

grau de l’equació (figura 6.2.3).  

 

Alguns problemes, els que es resolen amb la primera figura fonamental, tenen 

dues sèries diagramàtiques possibles. Aquest resultat també s’ha trobat en les 

produccions dels alumnes. Cal dir que, en els documents antics que s’han pres de 
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referència per aquest tipus de problemes, també hi ha dues sèries diagramàtiques 

diferents, es tracta del problema 11 del Nou capítols (Chemla i Shuchun, 2005). 

 

La figura 6.1.9 conté les sèries previstes per a la resolució de les equacions de 2n 

grau completant quadrats geomètrics. La figura 6.1.8 n’és un exemple, conté la sèrie 

diagramàtica d’una alumna per resoldre l’equació de 2n grau x2 + 6x = 40 en la que hi 

apareix el diagrama 1, 3 i 4, seguint la nomenclatura de la figura 6.1.9.  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2.3: Sèries diagramàtiques completes esperades en la resolució d’equacions de 2n grau 
 

Una mirada més general a totes les produccions analitzades ha permès detectar  

la persistència d’unes sèries determinades. En el cas de les equacions de 2n grau, 
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seguint la nomenclatura de la figura 6.1.9, si els alumnes només fan un diagrama, aquest 

és el 4;  si en fan dos, majoritàriament són l’1 i el 4; i si en fan tres, majoritàriament són 

l’1, el 2 i el 4.  

 

Que tenen els diagrames 4 i 1? Per què són els més triats pels alumnes? Quin 

significat té l’ús de cadascun d’aquest diagrames? Què representa per a la resolució del 

problema utilitzar cadascun d’aquests diagrames? I el de les transformacions de l’un a 

l’altre? 

 

Des del punt de vista de la interpretació geomètrica del diagrama, el diagrama 4,  

és el que conté el 9, el valor que permet calcular l’àrea del quadrat que completa el quasi 

quadrat d’àrea igual al terme independent de l’equació (figura 6.2.4). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.2.4: Petit quadrat que completa el quasi quadrat en el diagrama 4 

Des del punt de vista de la interpretació de les dades del diagrama 4 en termes 

numèrics/algebraics, és a dir parlant de les etiquetes, el petit quadrat que completa té 

d’àrea  el valor que es necessita per arribar a quadrar l’equació. En termes algebraics 

quadrar l’equació és completar-la fins a aconseguir que una de les dues bandes de 

l’equació sigui un quadrat perfecte, el que en termes geomètrics correspon a quadrar el 

quasi-quadrat.  

 

En l’exemple, de les figures 6.2.2 i 6.2.3 quadrar en termes algebraics seria la 

seqüència següent:  

x2 + 6x = 40;  

x2 + 2 · 6/2 x = 40;   

x2 + 2 · 3 x + 9 = 40 + 9; 

(x + 3)2 = 49 

 

Aquests càlculs algebraics són els que s’han substituït amb la introducció de les 

sèries diagramàtiques. Tant amb el mètode algebraic com amb el geomètric, la solució 

final es dedueix després de calcular l’arrel quadrada de 49: 
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 x + 3 = 7 i x + 3 = - 7 

 x = 4  i x = - 10  

Utilitzar el diagrama 4 per resoldre el problema possiblement significa que el 

“resolutor” és conscient que cal calcular un valor numèric intermedi  però imprescindible 

per a la resolució de l’equació i que aquest valor numèric té a veure amb l’àrea d’un 

determinat quadrat.  

 

El diagrama 1, en termes geomètrics i algebraics és la interpretació  geomètrica 

de les dades de l’equació. Per construir-lo cal ser conscient de les relacions existents 

entre els diferents valors (numèrics o algebraics) de l’equació plantejada. Entendre 

aquestes relacions permet decidir quins càlculs cal fer per obtenir l’àrea del quasi 

quadrat, punt clau del procés que es resoldrà amb el diagrama 4. 

 

 

 

 

 
Fig. 6.2.5:  Resolució de l’alumne 19 que va directament al diagrama 4 

 

Utilitzar aquest diagrama 1 representa voler compaginar la resolució geomètrica 

amb l’algebraica, fer una primera interpretació de les dades de l’equació, abans de passar 

al diagrama 4 on les etiquetes que hi apareixen ja no són els termes de l’equació sinó que 

ha calgut fer algun petit càlcul.  

 

Fer el diagrama 1 abans del 4 significa assegurar-se, amb l’ajuda del dibuix, per 

exemple, que per arribar a calcular l’àrea del petit quadrat que completa, primer cal el 

costat del quadrat i aquest prové de dividir per 2 el coeficient del terme de 1r grau de 

l’equació. Aquesta afirmació està basada en la resolució de l’alumne 19 (figura 6.1.11), ell 

ha volgut anar directament al diagrama 4 en l’activitat 1 i ha calculat malament el costat 

del quadrat que completa i l’àrea corresponent. Conscient que no podia calcular una arrel 

exacta a partir del 76 (40 +36) deixa el problema inacabat. 
 

Conclusió	   2.3.	   El	   nombre	   de	   diagrames	   que	   necessita	   cada	   alumne	   per	  

resoldre	  problemes	  d’un	  mateix	   tipus	   s’estabilitza	   i	   en	   la	   sèrie	   es	   repeteixen	  els	  

mateixos	  diagrames.	  Aquesta	  situació	  s’ha	  d’interpretar	  de	  manera	  semblant	  al	  fet	  

que	  per	  resoldre	  una	  equació	  hi	  ha	  alumnes	  que	  necessiten	  fer	  més	  passos,	  més	  
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transformacions	   algebraiques	   i	   en	   canvi	   uns	   altres	   en	   tenen	   prou	   amb	   menys.	  

Depèn	  una	  mica	  de	  la	  capacitat	  de	  cada	  alumne,	  de	  l’agilitat	  de	  càlcul,	  en	  aquest	  

cas	   de	   la	   capacitat	   de	   càlcul	   visual	   associat	   a	   la	   interpretació	   geomètrica	  

d’expressions	  algebraiques	  de	  2n	  grau	  en	  forma	  d’àrees	  de	  quadrats	  i	  rectangles.	  	  

	  

La variabilitat en el nombre de diagrames, en funció de cada alumne, està 

relacionada amb les afirmacions de Barwise i Etchemendy (1996). Ells destaquen tres 

casos en els quals la representació visual pot formar part d’un raonament vàlid.  

 

El primer, quan la informació visual forma part de la informació inicial que es 

necessita per fer el raonament. Es pren la informació i potser després es transforma a 

informació lingüística. El segon, quan el diagrama ajuda a fer el raonament. Alguns 

lectors necessitaran el diagrama, d’altres no. El tercer, quan el diagrama és la peça clau 

pel raonament, sense ell no es podria arribar a la conclusió final. En el segon cas 

remarquen que el diagrama ajuda a fer el raonament, però que alguns lectors 

necessitaran el diagrama i d’altres no, com es constata en la conclusió 2.3.  

 

Per a cada alumne, l’estabilitat amb un determinat nombre de diagrames, 

característic de cada problema, arriba al límit en el cas de la resolució d’equacions de 

segon grau completant quadrats. Tot i que s’havien previst sèries diagramàtiques 

diferents segons el signe positiu o negatiu del coeficient del terme de primer grau (figura 

6.1.9), l’alumnat prefereix no canviar de sèrie i repetir en totes les activitats la mateixa, 

encara que això li comporti treballar amb longituds negatives. 

 

Les raons que es poden buscar al darrera d’aquest fet és el desig de 

generalització per part de l’alumne, la necessitat d’utilitzar un model únic. En aquest cas 

és possible utilitzar un sol model si s’està disposat a acceptar que hi hagi longituds 

negatives. Aquesta aparent dificultat no sembla haver preocupat a l’alumnat de 3r d’ESO 

que ha utilitzat els nombres negatius per indicar longituds o àrees quan ho ha necessitat. 

Tot i que treballar amb longituds negatives podria semblar estrany, Castelnuovo (1979), ja 

va utilitzar aquest recurs de longituds negatives per explicar, amb els eixos de 

coordenades i els quatre quadrants, les regles dels signes del producte dels nombres 

enters.  
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S’ha vist que, per a cada a problema i per a cada sèrie, el primer diagrama i l’últim 

pertanyen a les sèries previstes i apareixen en la mateixa seqüència, però el que és el 

primer diagrama per a uns pot ser el 2n o 3r per a uns altres. També s’ha comprovat que 

hi ha algun alumne (en general pocs) que en tenen prou amb un sol diagrama. 

 

D’altra banda, al comparar diverses sèries diagramàtiques d’un mateix alumne 

s’ha vist que utilitza les mateixes sèries diagramàtiques en cada problema i, per tant, que 

el nombre de diagrames que necessita per a resoldre un determinat tipus de problema és 

estable.  

 

Conclusió	  2.4.	  Partir,	  reagrupar,	  completar	   i	  sumar	  són	  les	  quatre	  accions	  

que	  s’identifiquen	  en	  l’evolució	  dels	  diferents	  diagrames	  dels	  alumnes.	  Cada	  acció	  

es	  realitza	  al	  passar	  d’un	  diagrama	  al	  següent	   i	  es	  correspon	  amb	   les operacions 

algebraiques que, sense l’ajuda del diagrama, l’alumne no es veu capaç de fer.	  

Alguns	   alumnes	   necessiten	   recórrer	   a	   tots	   els	   diagrames	   per	   realitzar	   aquestes	  

accions,	  d’altres	  són	  capaços	  de	  saltar-‐se’n	  d’intermedis.	  En	  aquest	  sentit	  es	  pot	  

interpretar	  que	  realitzen	  més	  d’una	  acció	  al	  passar	  d’un	  diagrama	  al	  següent.	  

	  

Segons Mason, Graham i Johnson-Wilder (2005), llegir un diagrama o una foto és 

molt semblant a llegir una expressió simbòlica perquè cal discernir detalls que formen part 

de la imatge total, entendre les relacions entre els elements, expressar aquestes 

relacions, i preguntar-se què canvia en el diagrama quan es realitza una transformació. 

Aquesta pràctica porta a identificar les relacions que són comunes a tota una classe de 

diagrames.  

 

Segons Giaquinto (2007), visualitzar moviments té un llarg paper en el pensament 

matemàtic, entenent el moviment en el sentit físic. Dos dels exemples que ha estudiat 

interessen especialment per aquesta recerca perquè són els que s’han trobat en els 

diagrames estudiats. El primer, quan l’objecte és sotmès a la reordenació de les parts; el 

segon, quan un objecte pateix escissions i fusions. Tant en els diagrames que s’utilitzen 

en la resolució de problemes sobre triangles rectangles com en la resolució d’equacions 

de 2n grau, s’han trobat aquests tipus de moviments en l’evolució dels diagrames. 

 

Tots els problemes sobre resolucions d’equacions de 2n grau generen les quatre 

accions: partir, reagrupar, completar i sumar, en canvi en els problemes sobre triangles 
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rectangles, en funció de la sèrie diagramàtica que correspongui al problema, només 

s’observa el procés de partir.  

 

Així, en alguns problemes, els alumnes descomponen una figura inicial (un 

quadrat) en trossos (quadrats i rectangles) i després dedueixen la solució damunt 

d’alguna d’aquestes figures menors (figura 6.2.1). 

	  

En altre problemes, els alumnes parteixen una figura inicial (quadrat o rectangle), 

desplacen alguna peça de lloc i després reagrupen les peces buscant formar un quadrat 

més gran (figures 6.2.2 i 6.2.3). 

 

En tots els casos, la mesura de les àrees que es trossegen i/o recomponen és la 

que fa de fil conductor del procés i la solució del problema correspon a la longitud 

d’alguna de les mesures de la darrera figura de la sèrie diagramàtica.  

 

Un element que ha resultat clau per entendre l’evolució dels diagrames dels 

alumnes ha estat el d’algunes determinades etiquetes. Giardino (2009) no defineix 

explícitament el terme etiquetes però l’utilitza en els seus articles, com els símbols escrits 

damunt de la figura que fan de pont entre l’expressió simbòlica (la fórmula) i l’expressió 

més visual (el diagrama). Vist des de la perspectiva matemàtica les etiquetes fan de pont 

entre l’àlgebra i la geometria i des del punt de vista del pensament matemàtic faciliten el 

trànsit des del pensament simbòlic al pensament visual, en concret el pensament 

diagramàtic, el pensament visual que utilitza diagrames.  

 

S’ha observat que si es manté una etiqueta inicial (terme establert en el capítol 

sobre metodologia per indicar les etiquetes que contenen dades inicials del problema) 

des de l’inici de la sèrie al llarg del procés, potser no cal ni que hi sigui en tots els 

diagrames però sí que s’hi retrobi en els darrers, és senyal que no s’ha perdut de vista 

l’origen del problema. En arribar al resultat final, aquesta etiqueta actua de pont entre el 

primer diagrama i el darrer, i permet validar la solució trobada, reinterpretant-la damunt 

dels dos diagrames. 

 

En resum, en el procés de resolució dels problemes, els processos de 

transformació dels diagrames que fan els alumnes s’ha vist com el fil conductor que 

guia els processos de transformació dels diagrames és la transformació de les àrees de 

les figures. Giardino (2009) diu que manipular i reproduir un diagrama correctament 
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significa saber quines propietats són invariants. En la recerca s’ha trobat aquest invariant, 

és l’àrea dels diferents diagrames de la sèrie diagramàtica utilitzada  per cada alumne.  

També s’ha vist que algunes sèries determinades apareixien amb més freqüència, 

són les que contenen algun diagrama intermedi amb el qual es dedueix un valor numèric 

clau per a la resolució del problema. Els alumnes han triat les sèries adients i han sabut 

localitzar quins són els diagrames que realment necessiten per resoldre el problema, ni 

més ni menys, els estrictament necessaris.  

 

I a més, el nombre de diagrames utilitzat per cada alumne és una característica 

associada a cadascun. Tants problemes se li fan resoldre a un alumne, tantes  

resolucions equivalents realitza, sempre amb el mateix nombre de diagrames. Aquest fet 

s’explica amb les afirmacions de Barwise i Etchemendy (1996); ells diuen que hi ha tres 

tipus de diagrames: els que contenen informació necessària per a fer un raonament, els 

que l’ajuden a fer, i els que són peça clau pel raonament. Els segons, els que ajuden a fer 

un raonament són els que alguns lectors necessiten i uns altres no, això explica la 

variabilitat en el nombre de diagrames associat a cada alumne.  

 

 

 

6.3. El raonament diagramàtic  
 

En aquest apartat s’estableixen conclusions referides al tercer objectiu de la 

recerca, al raonament estratègic diagramàtic; s’identifiquen els elements claus dels 

diagrames per a la resolució dels problemes i el que representen en el raonament 

realitzat pels alumnes. 

 

Mancosu (2005) diferencia entre visualització i raonament diagramàtic. Utilitza el 

terme visualització en parlar dels treballs de Giaquinto, que defensa els diagrames com a 

eina de descobriment. En canvi, parla de raonament diagramàtic quan es refereix als 

treballs de Barwise i Etchemendy, que avalen els diagrames com a eina de demostració.  

 

Mancosu (2001) s’alinea amb els que defensen la demostració per la via del 

raonament visual tan vàlida com el raonament amb sentències o expressions 

algebraiques. Nelsen (1993) també opta per reivindicar aquest tipus de raonament en les 

anomenades “demostracions sense paraules” (DSP). Alsina i Nelsen (2006) insisteixen 

en dir en que des de l’antiguitat existeixen dibuixos relacionats amb demostracions a la 
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Xina, Aràbia, Grècia i Índia. Reconeixen que només des dels darrers trenta anys hi ha 

hagut un interès creixent en les DSP. En la via de la defensa del pensament visual, 

Burgués (2008) afirma que la representació de les idees matemàtiques i els significats 

associats és un procés essencial en l’aprenentatge d’aquesta matèria. Les 

representacions poden ser concretes, pictòriques o simbòliques i poden tenir formes 

diverses: llenguatge oral i escrit, gestos o parts del cos, objectes físics, dibuixos més o 

menys realistes, històries (contes, poemes,…) materials didàctics, imatges mentals, 

diagrames, taules i símbols.  

 

L’objecte d’aquesta recerca no és entrar en aquesta discussió, tot i que, si ho fes 

s’estaria també en la defensa del raonament visual. El que es pretén és establir ponts 

entre el raonament amb diagrames geomètrics i el raonament amb expressions 

algebraiques.  

 

La visualització s’utilitza tant en la resolució dels problemes sobre triangles 

rectangles com en la resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats, els càlculs 

s’associen a processos geomètrics de dissecció i de redistribució de figures, és a dir, a 

retallar i enganxar, i, en el cas dels problemes del triangles rectangles, s’utilitzen les tres 

figures fonamentals dels comentaristes xinesos que diversos historiadors anomenen 

auxiliars visuals. Com diu Arcavi (2003), cal reivindicar en el currículum i en les activitats 

d’aula, el paper central que ha de jugar la visualització en l’educació matemàtica. 

 

També Fischbein (1993) diserta sobre visualització. Segons l’autor, la geometria 

rau en entitats mentals (figures geomètriques) que tenen alhora caràcter mental i 

figuratiu. Una esfera, per exemple, és una idea abstracta, conceptual. Al mateix temps te 

unes propietats, la primera d’elles la forma. La idea, l’absoluta perfecció que representa la 

forma esfèrica no es pot trobar en la realitat. En aquesta simbiosi entre concepte i figura 

(concepte figural), que tenen les entitats geomètriques la component de la imatge és 

l’estímul de noves direccions de pensament. Si qui manipula la figura té els conceptes 

clars, l’utilitza com a síntesi d’unes determinades característiques encara que la peça 

concreta no tingui les mateixes característiques.  

 

Aquesta visió sobre si una figura, més exacta o no, ajuda al raonament visual dels 

alumnes, també ha estat present en la recerca. Malgrat que els alumnes no han fet els 

diagrames amb regle i ben proporcionats, han estat capaços de raonar amb ells, però 

caldria matisar les afirmacions de Fischbein, perquè quan els alumnes reprodueixen els 
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diagrames amb les proporcions que els corresponen i els quadrats són quadrats i no 

rectangles, i a més, col·loquen les etiquetes en el lloc corresponent, raonen millor que si 

no ho fan, segons s’ha recollit a la conclusió 1.4. 

 

En canvi, en altres activitats d’aprenentatge que s’han utilitzat en la recerca els 

alumnes no han resolt problemes sinó que han demostrat amb diagrames el procediment 

de la base i de l’altura (versió xinesa del teorema de pitàgores). Aquesta seria una 

activitat de raonament diagramàtic, segons Mancosu (2005).  

 

En general, els autors consultats utilitzen indistintament el terme visualització i 

raonament diagramàtic quan es refereixen a raonaments que tenen com a suport els 

diagrames. És en aquest sentit que, en aquesta recerca s’han utilitzat els dos termes, de 

forma més o menys sinònima.  

 

Segons Giardino (2009), el raonament és una activitat heterogènia i la gent utilitza 

representacions múltiples de la informació mentre raona; aquestes representacions sovint 

no tenen forma de sentències. Com són els diagrames, i com es raona amb ells? 

Aquestes qüestions també queden recollides en el seu treball, on parla indistintament de 

diagrama i de raonament amb diagrames. El diagrama és una representació d’algunes 

peces d’informació però al mateix temps és una eina concreta utilitzada per un subjecte 

concret. És una representació externa potencialment pública, que s’ha de llegir per a ser 

entès, s’ha d’interpretar per a ser utilitzat. És un artefacte amb un propòsit específic, està 

dissenyat per a una funció en la ment de la persona que l’ha dissenyat. És un objecte de 

dues dimensions que mostra alguna informació en el pla a través de la relació espacial 

entre els seus elements. 

 

Giaquinto (2007) es pregunta si hi ha una línia divisòria entre el pensament amb 

diagrames i el pensament simbòlic. Ell mateix mostra diferents exemples per argumentar 

que, si bé en alguns casos es pot dir que sí, en molts d’altres no.  

 

També caracteritza les diferències i similituds entre les presentacions lingüístiques 

i les simbòliques. El diagrama, com un tipus de representació simbòlica, mostra totes les 

relacions simultàniament en lloc de fer-ho de manera seqüencial (com ho faria una 

presentació lingüística) i, a més a més, les relacions espacials entre algunes parts del 

diagrama indiquen relacions entre els objectes que representen les parts. 
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Els diagrames estan formats per figures i etiquetes, així en la cerca dels elements 

claus dels diagrames i del seu significat caldrà fer referència a les figures claus i a les 

etiquetes, el símbols escrits damunt de la figura que fan de pont entre l’expressió 

simbòlica i el diagrama. 

 

D’acord amb les referències anteriors sobre el raonament amb diagrames de 

Giardino (2009) i Giaquinto (2007), en aquesta secció s’estableixen conclusions referides 

a les figures claus dels diagrames, quines són, si són comunes per a tots els alumnes i de 

quines figures estan compostes; a les etiquetes claus, si són numèriques o algebraiques, 

si són les que s’esperava trobar, i quin significat geomètric i algebraic tenen; i també a 

d’altres etiquetes, quines són i quin paper juguen en el procés de resolució del problema. 

 

Les figures que contenen els diagrames de càlcul introduïts en la recerca són 

quadrats i rectangles dels quals es coneixen les àrees o alguna de les longituds dels 

costats i on la incògnita sempre correspon a un costat d’alguna de les figures del 

diagrama. Partint d’aquest fet, s’estableixen les conclusions següents: 

 

Conclusió	   3.1.	   Cada	   alumne,	   al	   resoldre	   el	   problema	   mitjançant	   l’ús	   de	  

diagrames,	   té	   un	   diagrama	   clau,	   però,	   a	  més	   a	  més,	   aquest	   diagrama	   clau	   és	   el	  

mateix	   per	   a	   tots	   els	   alumnes.	   El	   diagrama	  és	   clau	  perquè	  porta	   o	   suggereix	   un	  

càlcul	   rellevant	   per	   a	   la	   resolució	   del	   problema,	   és	   el	   que	   continua	   potenciant	  

l’afirmació	  general	  que	  càlcul	   i	   interpretació	  geomètrica	  estan	   íntimament	   lligats	  

en	  tot	  el	  procés.	  

	  

En el cas de la resolució de problemes de triangles rectangles, en la sèrie 

diagramàtica corresponent a la segona figura fonamental, el diagrama clau és el que 

introdueix la figura del gnòmon amb les tres àrees que el componen. La figura 6.2.1 conté 

la resolució de l’alumna 1. Si s’observen les tres figures successives, la segona és clau 

per la resolució perquè en ella hi conflueix tota la informació i amb ella és amb la que es 

fan les deduccions que permeten resoldre el problema. D’una banda s’arrossega l’àrea 

com a valor conegut, l’àrea del gnòmon (162 = 256), però alhora resulta que aquesta àrea 

està constituïda per 3 àrees: la del quadrat de costat 6 (una de les dades del problema) i 

dos rectangles d’àrees iguals i base coneguda, en aquest cas 6. Tot és a punt per poder 

deduir que la mesura que falta, un dels dos costats dels rectangles ha de ser 12/6. 
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Els càlculs que ha realitzat l’alumna, seguint els diagrames, són els que provenen 

de substituir les dades del problema, el 16 i el 6 (a i c – b) respectivament en la fórmula 

que relaciona els tres costats del triangle rectangle. 

 

a2 + b2 = c2      a = 16   i    c – b = 6, o el que és el mateix   c = b + 6 i substituint: 

 

162 + b2 = (b + 6)2 

 

Aquests càlculs són els que es pressuposava que no sabrien fer la majoria 

d’alumnes, en particular el desenvolupament del parèntesi al quadrat, i per aquest motiu 

s’havia optat per introduir els diagrames de càlcul. 

 

162 + b2 = b2 + 12b + 36 

 

Un cop eliminats els b2 de les dues bandes de l’equació, el que queda és l’àrea 

del gnòmon 162 = 256. Així, quan l’alumna identifica les tres figures del gnòmon, els dos 

rectangles i el quadrat, 36 s’identifica amb l’àrea del quadrat del vèrtex del gnòmon i 12b 

s’identifica com l’àrea dels dos rectangles. 

 

En aquesta situació,   l’expressió  256 = 12b + 36,   220 = 12b   s’identifica amb 

l’àrea dels dos rectangles, per tant,  110 = 6b correspon a l’àrea d’un rectangle de base 6 

i altura b, d’on es pot deduir l’altura b = 110/6. 

 

En el cas de la resolució de les equacions de 2n grau, el diagrama clau és el 

diagrama 4 de la sèrie, tal com s’ha vist al descriure les sèries diagramàtiques més 

utilitzades pels alumnes, fos quina fos la sèrie, sempre surt el diagrama 4. El diagrama 4 

és el que serveix als alumnes per deduir l’àrea del petit quadrat que completa el quasi 

quadrat (figura 6.2.3) per això no és d’estrany que tots els alumnes el facin servir. 

 

Conclusió	   3.2.	   Les	   etiquetes	   essencials	   que	   utilitzen	   els	   alumnes	   són	   les	  

etiquetes	   numèriques	   per	   davant	   de	   les	   algebraiques.	   Contenen	   uns	   valors	   clau	  

determinats	  per	  a	   la	   resolució	  del	  problema,	  aquests	  valors	  es	  corresponen	  amb	  

àrees	  de	  determinades	   figures	  dels	  diagrames.	  Per	  a	  cada	  problema	  s’han	  pogut	  

identificar	  etiquetes	  claus	  dels	  tres	  tipus:	  inicials,	  intermèdies	  i	  resolutives,	  segons	  

el	  moment	  del	  procés	  de	  resolució	  en	  què	  els	  alumnes	  les	  situen.	  També	  s’ha	  vist	  
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que,	   si	   no	   se	   situen	   etiquetes	   numèriques	   en	   el	   diagrama,	   significa	   que	   no	  

s’interpreten	   les	  dades	  numèriques	  en	  relació	  al	  diagrama	   i	  per	  tant	  el	  diagrama	  

no	  podrà	  fer	  de	  fil	  conductor	  per	  saber	  la	  seqüència	  de	  càlculs	  que	  cal	  realitzar	  per	  

resoldre	  el	  problema.	  	  

	  

El fet que les etiquetes essencials siguin numèriques era previsible perquè, si 

l’encert del raonament amb diagrames és no haver de manipular expressions 

algebraiques, és coherent que les etiquetes utilitzades pels alumnes siguin 

majoritàriament numèriques.  

 

S’ha vist (conclusió 2.1) que la transformació de les àrees és el fil conductor de les 

transformacions dels diagrames, per tant ara és coherent dir que el valor d’aquestes 

àrees expressat damunt del diagrama en forma d’etiqueta també és clau per la resolució 

del problema. Això pot fer pensar que realment els diagrames són una ajuda per a 

resoldre els problemes que s’han plantejat als alumnes. 

En totes les activitats analitzades, tant les referides a la resolució de l’equació de 

2n grau com a la resolució de problemes sobre triangles rectangles, s’ha pogut constatar 

un ús més freqüent de les etiquetes numèriques que de les algebraiques. Fins a l’extrem 

de trobar alumnes que han resolt totes les activitats sense utilitzar cap etiqueta algebraica 

(veure figura 6.2.6); mentre que no hi ha hagut cap alumne que resolgués les activitats 

analitzades fent ús exclusiu de les etiquetes algebraiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.2.6: Resolució de l’alumna 1, sense cap etiqueta algebraica 

 

En la resolució de les equacions de 2n grau, l’àrea intermèdia rellevant que cal 

calcular és la corresponent al petit quadrat que completa la figura fins a transformar l’àrea 

inicial en un quadrat complet (veure, per exemple, el quadrat d’àrea 9 de la figura 6.1.13). 

En aquest nou quadrat, la solució de l’equació de 2n grau és una longitud que es pot llegir 
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o deduir del quadrat final. En aquest cas, l’etiqueta clau és l’àrea del petit quadrat que 

completa. 

 

En la resolució de problemes sobre triangles rectangles, la primera etiqueta clau 

és també una àrea inicial, el 256 (veure figura 6.1.12) i les següents són noves àrees (36 i 

110) que apareixen al llarg de la transformació de nous quadrats i rectangles, damunt 

dels quals es podrà llegir la solució del problema com a longitud d’un costat.  

 

Conclusió	   3.3.	   Les	   poques	   etiquetes	   algebraiques	   que	   apareixen	   en	   els	  

problemes	   s’utilitzen	  per	   representar	   la	   incògnita	  del	   problema	   i la	  majoria	  dels	  

alumnes	   que	   les	   utilitzen	   no	   les	   conserven	   d’un	   diagrama	   al	   següent.	   No	   les	  

conserven	   perquè	   no	   les	   necessiten	   per	   resoldre	   el	   problema	   utilitzant	   els	  

diagrames	  de	  càlcul,	  els	  valors	  que	  compten	  pels	  alumnes	  són	  els	  valors	  numèrics,	  

els	   que	   tenen	   inicialment	   i	   els	   que	   dedueixen.	   També	   contenen	   etiquetes	  

algebraiques	  els	  diagrames	  de	  dades	  dels	  problemes	  sobre	  triangles	  rectangles.	  Els	  

alumnes	  les	  utilitzen	  per	  expressar	  relacions	  entre	  dos	  dels	  costats	  del	  triangle	  que	  

es	  dedueixen	  de	  l’enunciat	  del	  problema.	  En	  aquest	  cas,	  l’expressió	  correcta	  de	  la	  

relació	   entre	   dos	   costats	   amb	   les	   etiquetes	   algebraiques	   és	   clau	   per	   triar	   el	  

diagrama	  de	  càlcul	  adequat.	  

	  

També es constata que els alumnes expressen les etiquetes algebraiques amb les 

mateixes lletres que s’havien utilitzat en les activitats d’aprenentatge a, b, c en els 

problemes de triangles rectangles per simbolitzar les longituds dels costats del triangle, i 

per a la incògnita de l’equació de 2n grau, la mateix lletra que s’ha utilitzat en l’enunciat 

del problema (x). 

 

En resum, per seguir el raonament estratègic diagramàtic realitzat pels 

alumnes, s’han identificat els elements claus dels diagrames i s’observa que cada 

alumne, al resoldre el problema mitjançant l’ús de diagrames, té un diagrama clau, però, 

a més a més, aquest diagrama clau és el mateix per a tots els alumnes. En aquesta 

mateixa línia, Giardino (2009) afirma que el diagrama és un artefacte amb un propòsit 

específic que està dissenyat per a una funció en la ment de la persona que l’ha dissenyat. 

En les activitats analitzades, els alumnes no dissenyen el diagrama, sinó que n’utilitzen 

un prèviament dissenyat per algú altre. En tot cas, l’afirmació de Giardino (2009) s’ha 
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pres en un sentit més ampli, i el diagrama és un artefacte amb un propòsit específic i la 

persona que el reprodueix i l’utilitza se l’ha fet seu, s’ha apropiat del propòsit inicial del 

dissenyador del diagrama. 

 

Les etiquetes essencials que utilitzen els alumnes són les etiquetes numèriques 

més que les algebraiques. Segons Giardino (2009) els diagrames es dissenyen amb la 

funció de facilitar i organitzar el raonament, s’utilitzen de manera dinàmica. En la recerca 

s’ha vist que les etiquetes numèriques són les que suporten aquest raonament perquè 

s’ha conduit l’alumne cap al raonament visual i no cap al raonament amb expressions en  

llenguatge simbòlic (àlgebra).  

 

En canvi, les etiquetes algebraiques apareixen més sovint en els diagrames de 

dades per expressar relacions, per exemple, entre dos costats d’un triangle rectangle.  

 

 

 

6.4. Els avantatges de l’ús de diagrames 
 

En aquest apartat s’inclouen conclusions mes globals referides als avantatges i 

inconvenients en l’ús de diagrames de “càlcul” per a la resolució de problemes a l’ESO 

que es corresponen amb la finalitat última de l’estudi presentat. Es descriuen les 

tendències dels alumnes quan poden elegir entre el raonament visual o les regles de 

l’àlgebra, i l’eficàcia que mostren quan opten pel raonament visual. També sobre la  

correlació entre les operacions dels alumnes amb el valors numèrics i els diagrames de 

càlcul que utilitzen de suport. Finalment s’identifiquen alguns coneixements previs i 

capacitats que cal desenvolupar per poder raonar amb els diagrames.  

 

Giardino (2009) afirma que l'avantatge cognitiu d'utilitzar diagrames no està 

determinat únicament pel fet que els diagrames són “més visuals” que les frases 

lingüístiques sinó que els diagrames representen un avantatge cognitiu no per principi, 

sinó que depèn del problema plantejat. Per això en aquest apartat es consideren els 

avantatges relacionats amb les tasques proposades i també quins conceptes ha de tenir 

assolits l’alumnat per tal de ser capaç d’utilitzar aquests diagrames que relacionen 

l’àlgebra amb la geometria. 
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Pel que fa a les dificultats, també cal tenir present el que afirmen Mason, Graham i 

Johnson-Wilder (2005): un diagrama geomètric, unes taules numèriques o una matriu de 

càlculs tenen punts en comú, tot forma part del desenvolupament del pensament 

algebraic. Però, segons els autors, l’alumnat està més familiaritzat a raonar amb taules 

numèriques que amb diagrames geomètrics o amb la lectura de quadres de seqüències i 

cal canviar aquesta tendència. 

	  

Conclusió	   4.1.	   Els alumnes han optat majoritàriament pel mètode 

geomètric de resolució dels problemes, tant amb els problemes sobre triangles 

rectangles com amb les d’equacions de segon grau completant quadrats. Això	  fa	  

pensar	   que	   se	   senten	   més	   còmodes	   amb	   el	   raonament	   visual	   a	   través	   de	  

diagrames	  i	  calculant	  a	  partir	  d’interpretar	  les	  operacions	  com	  canvis	  en	  les	  àrees	  

de	   diagrames	   que	   evolucionen	   que	   no	   pas	   calculant	   amb	   llenguatge	   simbòlic	   i	  

utilitzant	  les	  regles	  de	  l’àlgebra.	  Alguns	  alumnes	  opten	  per	  la	  resolució	  algebraica	  

però	   s’entrebanquen	  en	   l’ús	  del	   llenguatge	   simbòlic	   i	   l’aplicació	  de	   les	   regles	  de	  

l’àlgebra.	   En	   aquest	   cas,	   els	   punts	   crítics	   són	   l’establiment	   de	   les	   relacions	  

adequades	   entre	   les	   dades	   amb	   el	   llenguatge	   simbòlic	   i	   el	   desenvolupament	  

correcte	  dels	  parèntesis	  elevats	  al	  quadrat.	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.4.1: Resolució de l’alumne 6 
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En els cas de la resolució de problemes sobre triangles rectangles, els alumnes 

tenien l’opció d’utilitzar qualsevol dels dos mètodes, l’algebraic i el geomètric però resulta 

que majoritàriament han optat pel geomètric i se n’han sortit millor. Dels 10 alumnes 

analitzats, 6 han triat el mètode geomètric, 4 l’algebraic i 1 cap dels dos, no ha arribat a 

plantejar cap resolució. També cal esmentar el fet que un alumne ho ha resolt amb els 

dos mètodes (figura 6.4.1).  

 

En el cas de la resolució d’equacions de 2n grau, els alumnes no tenien l’opció de 

triar procediment algebraic en contraposició al geomètric perquè no s’havia introduït en 

les activitats d’aprenentatge la fórmula de l’equació de 2n grau, ni la resolució completant 

quadrats amb termes algebraics. 

 

La no introducció de la resolució algebraica a 3r d’ESO per resoldre equacions de 

2n grau s’ha argumentat en el capítols 3 i 5. En resum, es pretén promoure entre els 

alumnes el raonament visual que permeten els diagrames geomètrics com a primer 

procediment per, després, poder compaginar a 4t els dos procediments i connectar el 

raonament geomètric visual amb l’algebraic, més formal i abstracte.  

En certa manera, s’ha fet aquesta opció perquè el raonament visual geomètric 

requereix una mica més de temps i comprensió per part dels alumnes, davant del càlcul 

algebraic. Sovint els alumnes veuen el càlcul algebraic com una sèrie de regles que cal 

aprendre de memòria sense lligam ni comprensió amb els seus fonaments. Si en un 

primer estadi només tenen el procediment geomètric a mà es veuen obligats a seguir-lo i 

aquest procediment requereix un cert lligam per part de l’alumne entre l’expressió 

geomètrica i el seu significat. 

 

Conclusió	   4.2.	   El	   raonament	   visual	   que	   aporten	   els	   diagrames	   fa	   que	   els	  

alumnes	   siguin	   més	   eficaços,	   hi	   ha	   més	   alumnes	   que	   resolen	   bé,	   però	   a	   més	  

resolen	  millor.	  S’ha	  quantificat	  un	  percentatge	  més	  alt	  d’encerts	  quan	  els	  alumnes	  

opten	  per	  utilitzar	  aquest	   recurs	  que	  quan	  utilitzen	  mètodes	  algebraics.	  A	  més	  a	  

més,	   	   els	   alumnes	   que	   aconsegueixen	   arribar	   fins	   al	   final	   de	   la	   resolució	  

correctament	   són	   els	   que	   tenen	   una	   imatge	   del	   procés	   de	   resolució	   com	   a	  

seqüència	  de	  diagrames.	  Els	  que	  resolen	  bé	  interpreten	  el	  que	  estan	  fent,	  resolen	  

de	  forma	  significativa,	  relacionen	  àlgebra	  amb	  geometria,	  relacionen	  les	  mesures	  
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de	   les	   figures	  amb	   les	  dades	  dels	  problemes,	  distingeixen	  àrees	  equivalents	   i	   les	  

indiquen	  amb	  les	  mateixes	  etiquetes.	  

 

S’arriba a aquesta conclusió perquè, en els casos en què els alumnes podien triar 

mètode, si se separen les resolucions geomètriques de les algebraiques i es 

comptabilitzen les que estan ben resoltes i les que no, la freqüència relativa de casos ben 

resolts, respecte el total de cada grup, és més elevada en el cas de les resolucions 

geomètriques que en les algebraiques.	    
 
Certament, es podria argumentar que aquests resultats estan mediatitzats perquè 

en les activitats d’aprenentatge relatives a la resolució de triangles rectangles amb l’ús de 

diagrames de càlcul, no s’ha posat prou èmfasi a l’hora de fer desenvolupar als alumnes 

els càlculs algebraics associats als diagrames.  

 

Segons Thomas Banchoff (2008), combinar el pensament geomètric amb el 

pensament algebraic dóna com a resultat un aprenentatge més efectiu i ajuda l’alumnat a 

retenir les idees. Ell mateix, com a professor universitari en cursos d’introducció i 

aprofundiment en càlcul i àlgebra lineal, utilitza diagrames per il·lustrar fórmules i 

estructures, i utilitza idees algebraiques per formalitzar construccions geomètriques. En 

base a aquesta experiència sosté la conveniència d’interrelacionar  àlgebra i geometria. 

 

L’autor diu que aquests dos tòpics no són únicament dos temes diferents del 

currículum, sinó que són diferents camins per pensar sobre les idees matemàtiques. 

Afirma que a tots els nivells de l’educació matemàtica, l’ensenyament i l’aprenentatge 

funcionen millor quan les dues maneres de pensar es complementen i relacionen entre 

elles. Així s’ha constatat en els treballs analitzats en aquesta recerca. Un exemple ben 

clar és el de l’alumne que ha resolt un dels problemes dels triangles rectangles utilitzant 

els dos mètodes (figura 6.4.1). 

 

Conclusió	   4.3.	   Es	   constata	   que,	   per	   tal	   que	   els	   alumnes	   manipulin	   amb	  

soltesa	   els	   diagrames	   de	   càlcul,	   han	   de	   tenir	   ben	   assolits	   alguns	   coneixements	  

previs,	   necessaris	   pel	   raonament	   visual	   que	   està	   a	   la	   base	   d’aquest	   tipus	   de	  

diagrames.	  L’alumne	  ha	  de	  distingir	  entre	  el	  concepte	  de	  perímetre	  i	  d’àrea,	  entre	  

mesura	   de	   longituds	   i	   mesures	   de	   superfície,	   perquè	   el	   raonament	   visual	   que	  

promouen	  els	  diagrames	  està	  basat	  en	  aquests	  conceptes.	  
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La resolució de l’equació x2 + 6x = 40 per part de l’alumna 17 (figura 6.1.2) serveix 

també per il·lustrar aquesta afirmació. Quan s’ha dit que l’alumna no havia identificat el 6 

amb cap valor damunt del diagrama i, en canvi, el sumava amb un valor, el 9,  que sí que 

l’identificava en el diagrama com una àrea, s’ha utilitzat implícitament aquesta idea. S’ha 

apel·lat a que si ho hagués identificat no hauria comés l’error de sumar longituds amb 

àrees. Això és cert, si l’alumna distingeix entre perímetre i àrea, i sap que hi ha unes 

mesures de longitud i unes d’àrees, però si no és el cas, manca un concepte per fer útil el 

diagrama com a eina de càlcul. 

	  

Conclusió	   4.4.	   Es	   constata	   que,	   per	   aconseguir	   que	   l’alumne	   pugui	  

connectar	  geometria	  i	  àlgebra,	  és	  a	  dir	  perquè	  el	  recurs	  dels	  diagrames	  li	  sigui	  útil,	  

ha	  de	  tenir	  desenvolupades	  com	  a	  mínim	  dues	  capacitats.	  La	  primera,	  identificar	  i	  

distingir	   de	   quantes	   figures	   està	   composta	   una	   determinada	   figura;	   la	   segona,	  	  

interpretar	  i	  traduir	  dades	  d’una	  relació	  algebraica	  a	  longituds	  i	  àrees	  d’una	  figura	  

geomètrica	  i	  viceversa,	  des	  de	  la	  figura	  geomètrica	  llegir	  les	  relacions	  entres	  dades	  

que	  conté	  i	  expressar-‐les	  a	  través	  d’una	  fórmula	  o	  equació.	  	  

	  

En el cas de la resolució d’equacions, per exemple, la connexió entre geometria i 

àlgebra significa interpretar geomètricament les dades de l’equació. Ser conscients de les 

relacions existents entre els diferents valors (numèrics o algebraics) de l’equació 

plantejada i transferir-los al pla geomètric construint els diagrames. Entendre aquestes 

relacions permet als alumnes decidir quins càlculs han de fer en paral·lel a l’evolució de la 

transformacions dels diagrames, perquè les transformacions de les sèries diagramàtiques 

es poden associar a transformacions algebraiques. És a dir que els alumnes que 

segueixen les transformacions de les figures, a través dels càlculs de les seves àrees que 

es descomponen i recomponen, són els que aconsegueixen resoldre els problemes 

perquè el seu raonament se sustenta en el pensament geomètric que li proporcionen els 

diagrames. 

 

En resum, sobre avantatges en l’ús de diagrames per a la resolució de problemes 

a l’ESO que es corresponen amb la finalitat última de l’estudi presentat s’ha pogut veure 

que els alumnes han optat majoritàriament pel mètode geomètric de resolució dels 

problemes, tant amb els problemes sobre triangles rectangles com amb les d’equacions 

de segon grau completant quadrats.  
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El raonament visual que aporten els diagrames fa que els alumnes siguin més 

eficaços, més alumnes resolen bé i, a més a més, resolen millor. Les dues conclusions 

anteriors estan íntimament relacionades amb les afirmacions de Banchoff (2008) quan 

sosté que combinar el pensament geomètric amb el pensament algebraic dóna com a 

resultat un aprenentatge més efectiu i ajuda l’alumnat a retenir les idees. 

 

Es constata que, per tal que els alumnes manipulin amb soltesa els diagrames de 

càlcul, han de tenir ben assolits alguns coneixements previs. I també que, per poder 

connectar geometria i àlgebra, és a dir perquè el recurs dels diagrames li sigui útil, 

l’alumne ha de tenir desenvolupades algunes capacitats. 

 

La recerca s’ha proposat introduir diagrames geomètrics històrics per afavorir que 

els alumnes resolguin millor determinats problemes que tenen en comú la presència de 

relacions algebraiques de 2n grau, difícils de resoldre pels alumnes en els primers anys 

de l’aprenentatge del llenguatge simbòlic de l’àlgebra. Un cop introduïts els diagrames, en 

dos moments diferents d’un mateix curs acadèmic i amb els mateixos alumnes, s’han 

analitzat les produccions dels alumnes per avaluar l’eficàcia d’aquest recurs. Amb la 

introducció dels diagrames s’ha pretès que l’alumnat connecti el pensament simbòlic de 

l’àlgebra amb el raonament visual geomètric proporcionat pels diagrames.   

 

Per aquesta raó, l’anàlisi de les produccions dels alumnes s’ha basat en tres punts 

crítics: les equivalències que estableixen els alumnes entre el llenguatge simbòlic de 

l’àlgebra i la seva representació amb els diagrames; els processos de transformació dels 

diagrames; i el raonament diagramàtic a partir de la identificació dels elements clau dels 

diagrames i al sentit que els hi donen els alumnes. Per acabar, s’ha valorat si realment 

aquesta nova eina ha fet realment més eficaços als alumnes i quins continguts calia que 

tinguessin assolits per tal que la connexió àlgebra-geometria fos possible. 

 

Els alumnes han estat majoritàriament capaços de resoldre els problemes 

plantejats amb aquest recurs. S’han fet seus els diagrames, els han sabut utilitzar en 

cada problema i fins i tot han aconseguit un únic model quan se’ls n’oferien dos de 

possibles a triar, utilitzant com a recurs addicional  longituds i àrees negatives, sense 

distorsionar ni malbaratar la solució final demanada. 

 

Pel que fa a les transformacions dels diagrames, com passa amb la resolució 

d’equacions que uns alumnes necessiten més passos i d’altres menys, aquí també s’ha 
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establert aquesta diferència. La majoria dels alumnes han transformat els diagrames però 

cadascú al seu estil, és a dir amb més o menys diagrames, tenint tots força clar que calia 

transformar els diagrames per aconseguir llegir damunt d’un darrer diagrama gairebé la 

solució del problema. 

S’ha produït un raonament diagramàtic per part dels alumnes i s’ha vist que 

aquest tipus de raonament és potent, té moltes possibilitats perquè connecta àlgebra i 

geometria, però també s’ha vist que requereix d’un cert entrenament. És a dir, que cal 

més raonament visual en les activitats adreçades als alumnes de secundària, perquè 

encara avui la tendència és que a l’aula de matemàtiques es proposin moltes activitats 

per raonar amb taules i amb seqüències sintàctiques però menys amb imatges. Cal, com 

diu Arcavi (2003), canviar aquesta tendència. Especialment en el segle XXI, en un món 

on les imatges adquireixen cada cop més importància. O és que en el món educatiu no 

ha entrat amb prou força la dita popular que una imatge val més que mil paraules?  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Capítol 7 
 

Implicacions pedagògiques per a 
l’ensenyament i l’aprenentatge de l’àlgebra 
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En aquest capítol es recullen algunes reflexions sobre les implicacions 

pedagògiques per a l’ensenyament  i l’aprenentatge de l’àlgebra que es desprenen de les 

conclusions del capítol anterior.  

 

Si com Banchoff (2008) diu, i com també s’ha vist en analitzar les activitats dels 

alumnes, combinar el pensament geomètric amb el pensament algebraic dóna com a 

resultat un aprenentatge més efectiu i ajuda l’alumnat a retenir les idees, aquesta és la 

via que es proposa per millorar l’aprenentatge de l’àlgebra. Es tracta de reproduir el 

model utilitzat en la recerca per resoldre problemes sobre triangles rectangles i per a la 

resolució d’equacions de 2n grau, i introduir el raonament diagramàtic com a suport del 

raonament algebraic. 

 

Barwise i Etchemendy (1996) sostenen que l’ús de diagrames és una herència 

històrica, en concret el situen en el camp de la geometria i entre els exemples citen les 

demostracions del t. de Pitàgores. Certament, aquest és un dels exemples utilitzats en 

aquesta recerca però hi ha prou indicis per pensar que se’n poden trobar molts d’altres i 

que la història de les matemàtiques, com s’afirmava en el desè ICMI Study (2000), i 

també Luis Radford i Luis Puig (2007) i Victor J. Katz (2007), és una font d’inspiració per 

a professors de matemàtiques a tots els nivells, a l’hora de dissenyar activitats 

d’aprenentatge per als alumnes. 
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7.1. Implicacions pedagògiques 

 
L’ensenyament i l’aprenentatge de l’àlgebra és un dels reptes pendents de 

l’educació matemàtica actual. L’àlgebra és el llenguatge de les matemàtiques per 

excel·lència. Una de les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic a l’educació 

secundària obligatòria, recollida en el document Competències bàsiques de l’àmbit 

matemàtic (2013) és “Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió”, però és un 

fet real que la introducció i l’ús d’aquest llenguatge és difícil per a la majoria de l’alumnat 

pel grau d’abstracció que comporta.  

 

Sovint, una mala interpretació del que hauria de ser l’ensenyament  i 

l’aprenentatge de l’àlgebra fa que s’esmercin molts esforços intentant que l’alumnat 

resolgui equacions o sistemes d’equacions. D’aquesta manera s’oblida que la tècnica 

només és una part del tema objecte d’estudi. Cal compaginar la resolució de problemes 

amb la introducció de les tècniques del càlcul algebraic. En aquesta recerca s’ha optat 

per la introducció dels diagrames per facilitar la realització de càlculs amb raonaments 

visuals lligats a càlculs de longituds i àrees damunt de figures geomètriques.  

 

Vistos els resultats recollits en l’anàlisi de les activitats dels alumnes i les 

conclusions que s’han generat, és pot afirmar que l’ensenyament de l’àlgebra en els 

primers cursos hauria d’anar de la mà de raonaments visuals com els que faciliten l´ús de 

diagrames. És a dir, que la introducció de l’àlgebra, a més de ser una generalització de 

l’aritmètica, un model on les regles amb nombres passen a ser regles amb lletres, hauria 

de tenir també un component visual, el que dóna la interpretació geomètrica de les 

fórmules de l’àlgebra. En aquest paradigma les expressions lineals es poden interpretar, 

en funció de la situació, com a àrees o com a longituds de segments, i les expressions 

quadràtiques s’interpreten com àrees. Totes les operacions i les regles per realitzar-les 

tenen la seva interpretació en el model geomètric. D’aquesta manera les propietats de les 

operacions no es justifiquen únicament amb unes regles o amb una gramàtica dels 

símbols sinó que tenen un equivalent en el model geomètric. 

 

Victor J. Katz i Bill Barton (2007), també ho pregonen des de fa uns quants anys: 

cal sumar aritmètica i geometria per introduir l’àlgebra. Segons els autors, l’aprenentatge 

escolar de l’àlgebra està basat en l’aritmètica, l’àlgebra s’introdueix com la seva 

generalització. En aquest model, es canvien els números per lletres i s’espera que 

l’alumne transfereixi les regles de les operacions aritmètiques bàsiques (+, -, x, : ) a les 
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regles de l’àlgebra. La pràctica docent mostra que la transferència no és tan reeixida com 

es voldria i una part important de l’alumnat fracassa en l’intent. Aquesta recerca, que ha 

pres com a punt de partida les dificultats dels alumnes en l’aprenentatge de l’àlgebra 

aposta, com diuen Katz i  Burton, perquè la geometria, en particular el raonament visual 

amb figures geomètriques, formi part de l’aprenentatge inicial de l’àlgebra. 

 

Katz i Barton continuen dient que caldria aprendre de la història de l’àlgebra. Al 

llarg de molts segles la humanitat, en absència del llenguatge formal de l’àlgebra i només 

amb les quatre operacions bàsiques de l’aritmètica, ha estat capaç de resoldre problemes 

que ara es resolen amb equacions, però hi ha una part important dels alumnes que no els 

arriben a resoldre perquè no han comprés amb profunditat les regles d’aquest llenguatge i 

han quedat analfabets, des del punt de vista de les matemàtiques. Potser, en els inicis de 

l’aprenentatge de l’àlgebra, cal retornar al raonament dels matemàtics antics. Ells 

operaven però es basaven en models geomètrics per justificar la validesa de les seves 

operacions.   

 

Aquesta idea és la que s’ha utilitzat en aquesta recerca per dissenyar les activitats 

proposades, partir de problemes que són habituals del currículum escolar i resoldre’ls 

amb les eines dels matemàtics antics. 

 

L’anàlisi detallada de les produccions dels alumnes i les conclusions que s’han 

recollit sobre el procés d’aprenentatge utilitzant aquest recurs, permeten apostar per 

aquesta via d’introducció de l’àlgebra lligada a la interpretació geomètrica. Així, en passar 

de l’aritmètica a l’àlgebra apareix un tercer element, la geometria, que dóna significat amb 

mesures de longituds i àrees la transferència de les operacions amb números a 

operacions amb lletres.  

 

Aquesta primera implicació, la d’introduir la interpretació geomètrica en la lectura 

de les fórmules habituals en els inicis de l’àlgebra, s’ha posat en pràctica durant el temps 

de realització d’aquesta recerca, dos anys després d’haver recollit les activitats 

analitzades en els capítols 4 i 5. El curs 2011-12, l’autora va tornar a impartir classes a 

grups de 3r d’ESO. En aquesta ocasió a més del dossier de treball sobre la resolució de 

problemes amb triangles rectangles, es van dedicar 5 o 10 minuts inicials de cada classe 

a corregir exercicis rutinaris de càlcul amb polinomis que els alumnes havien de resoldre 

a casa d’una classe a la següent. 
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Després de dues o tres sessions, diversos alumnes van expressar oralment, per a 

tota la classe, la coincidència que veien entre els càlculs amb les fórmules i els càlculs 

amb el suport de les figures geomètriques dient: “Ara ho entenc, aquestes operacions 

amb lletres són com els càlculs que estem fent amb les figures!”. No cal dir que la 

satisfacció de la professora en aquell moment va ser màxima. 

 

Tot i que la introducció de la geometria com a suport de l’àlgebra queda força 

argumentada, una mirada cap a cursos inferiors fa pensar que la geometria, com a eina 

de visualització de regles i propietats, també té el seu espai dins de l’aritmètica. 

 

Des de l’inici de l’educació matemàtica, tant a infantil com a primària, s’insisteix 

que l’alumnat ha de comprendre els nombres i les diferents formes de representació i el 

significat de les operacions. Una de les formes de representació és la geomètrica, per 

tant, introduir el raonament visual lligat a la introducció dels nombres i al seu significat 

sembla una via força rica. És un canvi en el procés de representació de les idees i els 

conceptes matemàtics. 

 

La interpretació geomètrica de l’aritmètica permet mostrar, d’una manera molt 

visual, propietats dels nombres i de les operacions. Si s’associa un nombre a la longitud 

d’un segment, 3 + 5 és igual a 5 + 3 perquè s’obté un segment de la mateixa longitud, 8, 

tant si es fa en un ordre com en l’altre. 

 

El producte entre nombres, interpretat geomètricament com a longitud de 

segments o amb àrees té dues figures associades. Per exemple, 3 x 5 pot ser una addició 

repetida del 5, 5+5+5, en aquesta cas l’addició de 3 segments de longitud 5. Però també 

pot ser l’àrea d’un rectangle de costats 3 i 5 respectivament. 

 

Aquestes qüestions estan referides a associar nombres a longituds de segments 

però hi ha moltes altres interpretacions visuals dels nombres i de les operacions. Per 

exemple la multiplicació com a disposició d’objectes en files i columnes, no cal comptar 

totes els objectes d’un en un, simplement es compta quants n’hi ha en una fila, quants en 

una columna i es multipliquen els dos valors per tenir el resultat d’objectes totals. 

 

Si l’alumne, durant l’educació primària, ha incorporat al seu aprenentatge les 

diferents representacions dels nombres i de les operacions, i entre aquestes hi ha també 

la interpretació geomètrica dels nombres i de les operacions en forma de càlcul de 
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longituds i àrees, tindrà el camí molt planer per avançar en la comprensió de l’àlgebra.  

Com la persona que practica marxa nòrdica i camina àgilment per la muntanya amb un 

bastó en cada mà, així podrà avançar l’alumne, en una mà l’aritmètica i en l’altra la 

geometria.  

 

En aquest paradigma la generalització de 5 + 5 = 10 = 2·5, que porta a x + x = 2x, 

també es pot recolzar en la geometria, si de dos segments de longitud 5, s’obté un nou 

segment de longitud 2·5, el doble de 5, de dos segments de longituds iguals x, s’obtindrà 

un segment de longitud el doble d’x, que s’escriurà 2x, i així successivament. 

En aquesta situació 3x és x + x + x, segment de longitud 3x, però també és l’àrea 

d’un rectangle de costat 3 i x respectivament. x2 és la generalització de l’àrea d’un 

quadrat, ja que amb un quadrat de costat 5, s’obté una àrea de 52 = 25, i d’un de costat 6 

una àrea de 62 = 36, etc. 

 

Fins i tot, si no es dóna el pas previ de geometritzar l’aritmètica i s’inicia l’àlgebra 

de la mà de l’aritmètica i la geometria el benefici sembla imminent, com impliquen les 

conclusions d’aquesta recerca.  

 

Un altre punt a considerar en l’aprenentatge de l’àlgebra és la seva història que va 

agafada de la mà de geometria. Així, passar de l’aritmètica a l’àlgebra saltant-se la 

geometria es pot considerar com un error didàctic-històric, que té explicació en el context 

del segle XVII quan la força del nou llenguatge simbòlic va desplaçar el raonament 

geomètric visual. Però, el que van ser molts segles per la història de les matemàtiques 

sembla que no es pot obviar en educació matemàtica, perquè els alumnes se’n 

ressenten. 

 

Si ara s’estan resolent alguns problemes que tenen segles d’història i es planteja 

als alumnes que els resolguin utilitzant el llenguatge simbòlic i les regles de l’àlgebra, 

potser cal fer un pas més i introduir també els mètodes que es feien servir fa uns quants 

segles. No s’està pensant tant en el llenguatge retòric dels escribes babilònics o del text 

clàssic dels Nou Capítols, sinó en els arguments geomètrics que hi ha al darrera, que van 

deixar per escrit els comentaristes posteriors i que es poden dur a l’aula en forma de 

diagrames. 

 

Aquesta implicació es justifica perquè la diversificació en els mètodes de resolució 

i de representació d’un concepte es considera que es una manera d’enriquir i donar 
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profunditat al coneixement matemàtic. Així queda també recollit en el document 

Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic (2013) en definir la competència bàsica 9: 

“Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de 

representació com a estratègia de treball matemàtic”. 

 

La geometria és més intuïtiva, està més relacionada amb el món, però cal ser 

curós i equilibrat; es pot fer un visca a la geometria, per intuïtiva i perquè convida més a 

raonar i provar, però també cal fer un visca a l’àlgebra com a llenguatge simbòlic precís i 

sintètic. No és que no es vulgui fer àlgebra, el que es proposa és fer-la respectant el seus 

orígens històrics i fer-la de la mà de la geometria.  

 

L’àlgebra per ella sola és molt abstracta. Tothom està fent àlgebra i equacions, és 

la cara visual de les matemàtiques en el món actual. Aquesta afirmació també serveix per 

explicar perquè els alumnes no tenen bons resultats en geometria.  

 

En les proves de competències bàsiques del curs 2013-14 que van realitzar els 

alumnes de 4t d’ESO, els resultats van ser una mica millors que els del curs 2012-13 però 

en Espai i forma (Geometria) és on els alumnes se situen en una puntuació més baixa. 

Per què els alumnes no acaben de millorar en l’aprenentatge de la  geometria, malgrat 

que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,  coneixedor d’aquest 

dèficit, va publicar el document Orientacions per a la millora de l’aprenentatge de la 

geometria (2012)? 

 

En l’imaginari col·lectiu de mestres, professors i famílies les matemàtiques són 

càlcul. A primària càlcul amb nombres (aritmètica), a secundària càlcul amb lletres 

(àlgebra). En els centres de secundària si un alumne no se’n surt amb les matemàtiques 

ràpidament s’associa amb que no sap calcular, resoldre equacions i en el millor dels 

casos resoldre problemes habitualment associats a la resolució d’equacions i sistemes. 

 

Quan un professors de física i química o un professor de tecnologia es queixa que 

els seus alumnes no saben prou matemàtiques per resoldre determinats problemes s’està 

queixant que no sap fer operacions, en els primers cursos de l’ESO operacions amb 

fraccions, o proporcions numèriques, a 3r i 4t resoldre equacions o sistemes. Cap 

professor de dibuix o de tecnologia recriminarà a un professor de matemàtiques que els 

seus alumnes no saben dibuixar en el pla una figura plana de dimensió 3, o bé mesurar 
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les seves dimensions o destriar quines figures simples componen un determinat cos 

geomètric. 

 

Aquesta idea sobre què són les matemàtiques escolars es fa extensiva al 

professorat de matemàtiques perquè d’alguna manera és el que socialment se li està 

demanant.  Quan des de la universitat, per exemple, es diu que els alumnes hi arriben 

amb un baix nivell de matemàtiques, altre cop s’està parlant del mateix, de resoldre 

equacions, sistemes, calcular derivades i integrals. Poques vegades es parla de la 

interpretació geomètrica del que representa resoldre un sistema o calcular una integral 

definida. 

 

És cert que des de fa uns anys tant des de les proves PISA com amb les proves 

de competències de 4t s’han començat a trencar aquestes idees preconcebudes o falsa 

imatge (per  incompleta) de les matemàtiques escolars, però cal treballar més en aquesta 

línia. 

 

Cal donar valor a la geometria per ella mateixa, perquè és la part de les 

matemàtiques que ajuda a situar-se i entendre l’entorn. Així es va plasmar en el 

currículum del 2007, on el bloc corresponent a la geometria passa a anomenar-se espai i 

forma, com en el marc de les proves PISA, per donar idea de la necessitat de fer 

geometria en context. 

 

Però també és convenient recuperar el que diu la història de les matemàtiques, en 

particular la història de l’àlgebra, cal geometritzar l’àlgebra. Tot i que el raonament 

algebraic es remunta als antics matemàtics babilònics, no és fins al s. XVI que podem 

parlar de llenguatge algebraic tal com s’entén avui en dia.   

 

Els resultats i les conclusions d’aquesta recerca reforcen la idea de treballar 

l’àlgebra des de la geometria però també reforcen el fil conductor de la història; perquè  

és un fet que els diagrames utilitzats s’han tret de textos històrics. 
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7.2. Prospectiva 

 

A partir de les reconegudes dificultats de l’alumnat de l’ESO en l’aprenentatge de 

l’àlgebra, la recerca s’ha proposat introduir un recurs específic a l’aula (els diagrames) i 

analitzar les resolucions de determinats problemes produïdes pels alumnes, utilitzant 

aquest nou recurs. 

 

S’han obtingut conclusions per a tots els objectius específics proposats, però  la 

temporització, la necessitat de tancar tot el cicle -disseny, implementació, anàlisi i 

conclusions-  en un temps prudencial ha fet que algunes etapes s’hagin escurçat, o bé 

que s’hagin tallat algunes branques o possibilitats que s’haguessin pogut desenvolupar 

amb més detall. 

En el disseny i la preparació de les activitats d’aprenentatge dels alumnes s’ha 

partit d’uns diagrames històrics que ja es coneixien abans de començar i no s’ha previst, 

per exemple, que un cop els alumnes haguessin captat i interioritzat la potència del 

raonament amb els diagrames, se’ls deixés un temps per inventar els seus propis 

diagrames, o perquè exploressin si altres problemes també es podien resoldre amb 

aquesta nova eina.  

 

Segurament, una visió més global del tema de la resolució de problemes sobre 

triangles rectangles, requeriria també introduir aquests problemes i analitzar, si en aquest 

cas, la resolució amb diagrames és adient, o si els diagrames només actuen com a 

diagrames de dades i després la resolució passa per treballar amb proporcions 

numèriques que no requereixen diagrames de càlcul. 

 

Una altra qüestió que ha quedat per analitzar és el fet que en uns problemes els 

alumnes podien triar mètode (l’algebraic o el geomètric) i en els altres no. En aquests 

segons només en coneixien un (el geomètric) i estaven obligats a resoldre amb aquest 

únic mètode possible (el geomètric). En concret, en els problemes sobre triangles 

rectangles els alumnes podien plantejar la resolució a través de la fórmula o a través dels 

diagrames de càlcul perquè les equacions que s’obtenen són majoritàriament de primer 

grau i ja tenien unes primeres nocions sobre com resoldre-les del curs anterior (2n 

d’ESO). En canvi, en la resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats, els 

alumnes no havien vist mai la fórmula 𝑥 = !!± !!!!!"
!!

  per a resoldre l’equació ax2 + bx + c 

= 0, i per tant no tenien opció de triar entre la resolució algebraica i la geomètrica. 
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En el primer cas hi ha produccions d’alumnes que han optat pel mètode algebraic, 

tot i que sense massa èxit per manca de pràctica i comprensió de les regles de l’àlgebra, 

però no s’ha fet una anàlisi detallada d’aquestes implicacions. Cal reconèixer que la 

resolució de l’equació de 2n grau completant quadrats geomètrics és més llarga que 

l’aplicació directa d’una fórmula, o fins i tot d’introduir els coeficients de l’equació i 

demanar el resultat en una calculadora científica o en un programa informàtic.  

 

Si malgrat aquestes qüestions s’ha optat per la via dels diagrames és per la 

creença en la bondat del recurs. En el plantejament de la recerca s’ha evitat introduir 

simultàniament la fórmula de l’equació i el mètode de completar quadrats perquè un 

recurs podia eclipsar l’altre. En definitiva, si els alumnes haguessin conegut la fórmula de 

l’equació de 2n grau, simultàniament al procediment de completar quadrats geomètrics, 

no s’haguessin llençat a fer diagrames i no s’hagués pogut demostrar que els diagrames 

ajuden a fer comprensible el llenguatge algebraic.  

 

En el disseny de les activitats sobre triangles rectangles també es troba a faltar un 

temps perquè els alumnes inventin nous problemes que es puguin resoldre amb aquest 

mètode.  

 

En el cas de la resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats també es 

troba a faltar una part que correspongui a problemes en context que per resoldre’ls calgui 

una equació de 2n grau. S’està treballant un procediment de càlcul i cal tenir present que 

el procediment de càlcul per ell mateix no és gaire competencial, si no suposa algun valor 

afegit més enllà de la regla de càlcul.   

 

En les conclusions es constata que els diagrames de càlcul substitueixen 

equacions de 2n grau i converteixen les transformacions de l’equació de 2n grau en 

transformacions d’àrees en els diagrames. En la recerca s’ha tallat l’estudi de com són 

realment aquestes equacions de 2n grau i quina relació tenen amb els diagrames, des del 

punt de vista de caracteritzar l’equació de 2n grau i d’associar-la a un tipus de diagrama 

concret. Per exemple, l’equació de 2n grau que s’obté si es vol resoldre la primera 

activitat analitzada en el capítol 4 amb equacions en lloc de fer-ho amb diagrames és una 

falsa equació de 2n grau perquè els termes de 2n grau s’anul·len entre ells. En canvi 

l’equació de 2n grau de la segona activitat analitzada, sí que és una equació real de 2n 

grau. En el primer cas l’equació s’associa a la segona figura fonamental, en els termes 
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que descriuen Karine Chemla i Guo Shuchun (2005), en el segon, el diagrama associat 

és la primera figura fonamental.  

 

La relació entre equació i diagrama associat, que no s’ha desenvolupat 

especialment en la recerca, porta a una altra qüestió que Chemla (2005) apunta en la 

presentació del capítol 9 dels Nou capítols: el primer diagrama de càlcul és també un 

diagrama per resoldre equacions de 2n grau. D’aquí se’n pot treure una altra via de 

recerca: si s’han utilitzat els diagrames d’al-Khwarizmi per a dissenyar una seqüència 

d’aprenentatge amb la que els alumnes aprenen a resoldre equacions de 2n grau amb 

diagrames de càlcul, es podria dissenyar una seqüencia d’activitats d’aprenentatge per 

arribar a resoldre equacions de 2n grau mitjançant diagrames de càlcul en la que el 

diagrama bàsic fos la primera figura fonamental del capítol 9 dels Nou capítols. 

 

Una altra línia que ha quedat oberta és la cerca d’altres contextos històrics que 

utilitzin diagrames i considerar després l’oportunitat d’introduir-los en l’educació 

matemàtica com a eina i suport per al raonament dels alumnes.  

 

Els dos contextos històrics utilitzats en aquesta recerca (la resolució de problemes 

sobre triangles rectangles dels Nou capítols, i la resolució d’equacions de 2n grau d’al-

Khwarizmi) tenen algunes característiques comunes, tant des del punt de vista del 

moment històric que representen com del procediment matemàtic que utilitzen en relació 

al currículum. Aquestes característiques són les que poden donar pautes per cercar altres 

contextos històrics que continguin diagrames i que puguin ser útils per a la resolució de 

problemes en el nivell de l’ESO.  

 

En les dues situacions es dóna la circumstancia que els textos pertanyen a autors 

que volen explicar i argumentar al lector per quin motiu cal fer els càlculs que proposen 

per a resoldre els problemes plantejats. A més, en els problemes sobre triangles 

rectangles, concorre un altre fet rellevant, el text clàssic dels Nou Capítols (s.I) no inclou 

descripcions sobre diagrames. Cal esperar a l’edició de Liu Hui (s. III), matemàtic i 

comentarista, que volia explicar i argumentar el perquè dels procediments de càlcul als 

lectors, futurs arquitectes i administradors de l’imperi, que utilitzaven el llibre per preparar 

les proves d’accés a la funció pública. 

 

Un altre criteri per a cercar contextos històrics sobre continguts del currículum que 

continguin diagrames i puguin ser d’interès per a la millora de l’aprenentatge dels 
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alumnes, és buscar autors que expliquin i justifiquin el procediment de càlcul als lectors i 

que, en absència del llenguatge simbòlic de l’àlgebra, utilitzin raonaments visuals per fer-

ho. 

 

En resum, una cerca sistemàtica de contextos històrics aptes per aquest propòsit  

podria consistir en recollir, per cursos, les dades següents: 

 

a) contingut curricular;  

b) datació del contingut (per veure si és anterior o posterior al s. XVI); 

c) autor, text històric i datació (podria ser que el contingut aparegués abans en la 

història de les matemàtiques però sense diagrames); 

d) context històric (país i intenció de l’autor, a qui anava dirigit el text); 

e) tipus de diagrama (quin tipus de càlcul supleix). 

 

Els quadres de les figures 7.2.1 i 7.2.2 exemplifiquen la proposta, amb els dos 

contextos utilitzats per dissenyar les activitats d’aprenentatge que s’han analitzat en 

aquesta recerca. 
contingut 

curricular 

datació 

contingut 

autor, text històric, 

dates 

context històric tipus de diagrama 

3r d’ESO: 

Resolució de 

problemes 

sobre triangles 

rectangles 

s. I Liu Hui: 

Nou Capítols 

(263) 

Xina antiga, 

text per 

arquitectes i 

administradors de 

l’imperi 

resoldre càlculs del 

tipus: 

162 +b2 =(b+6)2  

a2 +(a+14)2 =262 

 

 

Fig. 7.2.1: Context històric de la resolució de problemes amb triangles rectangles 

 
contingut 

curricular 

datació 

contingut 

autor,  text 

històric, dates  

context històric tipus de diagrama 

3r d’ESO: 

Resolució 

d’equacions 

de 2n grau 

Des de 

l’Antiga 

Babilònia 

1800-1600 

aC. 

al-Khwarizmi: 

Hisâb al-jabr wal-

muqqabala 

(813) 

Món àrab,  

cerca de mètodes 

generals de 

resolució 

d’equacions de 1r i 

2n grau 

resoldre equacions 

tipus: 

x2 + 10x =39 

 

 

Fig. 7.2.2: Context històric de la resolució d’equacions de 2n grau 

Finalment, queda també pendent d’un altra recerca estudiar l’impacte que la 

història de la matemàtica té sobre l’alumnat, fins a quin punt conèixer la història del que 
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està estudiant motiva l’alumne, l’ajuda a entendre la raó de ser del contingut matemàtic i 

alhora li obre una mica la mirada sobre el sentit i la necessitat d’aprendre matemàtiques, 

pel que representen des del punt de vista cultural i alhora perquè són coneixements que 

responen a preguntes que poden ser actuals o no però que han tingut sentit en algun 

moment de la història de la humanitat. 
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En portada la demostració del Procediment de la base i l’altura, segons els 

comentaris de Liu Hui (263) a Els nou capítols sobre els procediments 
matemàtics (s.I). Reconstrucció de les figures Karine Chemla i Guo Shuchun 

(2005). 
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FULL DE TREBALL A 
 
 

Observació i descripció de figures amb frontissa 
 
 
 
A.1. Per a cada figura que es mostra en el CD descriviu la  figura inicial i la figura 
obtinguda després del moviment. Per a cada casella escriviu el nom i el dibuix de 
la figura. Pinteu-ho amb dos colors com es mostra a les figures. 
 

Figura inicial Figura final 
nom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nom: 

nom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nom: 
 

nom: 
 
 
 
 
 
 
 
 

nom: 
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FULL DE TREBALL B 

Àrees de figures per recomposició de figures, “tallar i enganxar” 
 
En cursos anteriors heu treballat les àrees d’algunes figures, ara anem a 
actualitzar-ho a través d’un procediment que serà el que anirem aplicant  a 
diferents situacions: la conservació de les àrees quan descomponem figures i les 
reconstruïm, amb totes les peces, amb una altra forma. Aquest procediment 
l’anomenarem col·loquialment com a “retallar i enganxar”. 
 
B.1. Descriviu les àrees de diferents figures aparegudes al CD a partir de l’àrea de 
la figura bàsica, el rectangle, mitjançant el procediment de “retallar i enganxar” 
 
 
Nom de la figura:  
 
Abans de retallar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Després de retallar i enganxar 

Deducció i conclusió sobre l’àrea de la figura inicial:  
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Nom de la figura:  
 
Abans de retallar 
 
 
 
 
 
 

Després de retallar i enganxar 

Deducció i conclusió sobre l’àrea de la figura inicial:  
 
 
 
 
 

 
Nom de la figura:  
 
Abans de retallar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Després de retallar i enganxar 

Deducció i conclusió sobre l’àrea de la figura inicial:  
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LA MATEMÀTICA XINESA ANTIGA 
 
1. Qui va ser el primer emperador xinès? Quina dinastia va fundar? A quina època 
correspon? 
 
 
 
 
2. Quines eren les construccions públiques de l’època? Amb quina finalitat es 
feien?  
 
 
 
 
3. Quins són els dos textos xinesos de matemàtiques més antics dels que se’n té 
documentació? Quines matemàtiques contenen? A qui anaven adreçats? 
 
 
 
 
4. Quin ha estat el text clàssic de referència a la matemàtica xinesa antiga durant 
molts segles?  
 
 
 
 
5. Situeu el text clàssic de referència: 
nom, autor, època, a qui s’adreçava, descriviu breument el contingut dels diferents 
capítols 
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FULL DE TREBALL C 
 

El Teorema de Pitàgores o Gou gu retallant i enganxant  
 
El Teorema de Pitàgores és un teorema molt antic i conegut a diverses cultures 
(Egipte, Babilònia, Xina, Índia,...). S’utilitzava per a resoldre qüestions diverses 
relacionades amb la mesura i la resolució de triangles rectangles. La demostració 
del teorema i la seva utilització en aquestes cultures estava molt relacionada amb 
raonaments visuals geomètrics. 
 
En la matemàtica xinesa antiga també apareix aquest teorema amb el nom de 
procediment de la base i de l’altura (Gou gu).  
 
Els problemes que resoldreu corresponen al capítol 9 del llibre Els nou capítols 
sobre els procediments matemàtics.  La primera meitat del capítol 9 conté 12 
problemes on s’utilitza el procediment de la base i l’altura (Gou gu).  Els primers 
problemes són d’aplicació directa de la fórmula, en el següents caldrà fer càlculs 
algebraics. 
 
Per evitar càlculs que de vegades resulten feixucs i poc entenedors us convidem 
a utilitzar tècniques de raonament geomètric que ja utilitzaven els xinesos antics. 
Caldrà familiaritzar-se amb elles i poc a poc descobrireu la seva eficàcia i 
senzillesa.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’àrea del quadrat sobre el costat c és la suma de les àrees dels quadrats 
sobre els costats a i b.
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El procediment de la base i l’altura 
 
 
C.1. Construcció d’un quadrat de costat c, a partir de dos quadrats de 
costats a i b respectivament 
 
Aquesta construcció es realitza sense regle. 
Com cal doblegar el paper per a retallar un quadrat sense utilitzar el regle? Quina 
propietat geomètrica s’està utilitzant? 
 
a) Retalleu dos quadrats qualssevol. 
 
b) Poseu el quadrat petit dins del gran de manera que els dos quadrats tinguin un  
vèrtex comú i també la base. 
 
c) Dibuixeu el triangle rectangle de base el costat del quadrat petit i d’altura el 
costat del quadrat més gran. 
 
d) Retalleu un tercer quadrat de costat igual a la hipotenusa del triangle rectangle. 
 
 
Dibuixeu aquí sota el triangle rectangle obtingut i dibuixeu els tres quadrats allà on 
correspongui.  
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C.2. L’àrea del quadrat més gran és la suma de les àrees del altres dos 
quadrats.  
 
La demostració:  
 
a) Col·loqueu els dos quadrats de costat aquí sota i dibuixeu el contorn de l’espai 
que ocupen.  
 
b) Dibuixeu, dins del quadrat més gran, el triangle rectangle que ja havíeu fet 
abans.  
 
c) Col·loqueu el tercer quadrat, el més gran, de manera que un costat coincideixi 
amb la hipotenusa del triangle. 
 
d) Dibuixeu el contorn del quadrat gran. 
 
e) Identifiqueu les dues figures que han quedat per sota del quadrat gran. Són els 
dos triangles que falten perquè el quadrat més gran s’arribi a omplir, marqueu els 
dos triangles rectangles dins del quadrat gran.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriviu amb una o dues frases el procediment utilitzat per a demostrar el 
teorema:
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C. 3. L’àrea del quadrat més gran és la suma de les àrees del altres dos 
quadrats.  
 
La construcció del puzle de colors, retallant i enganxant: 
 
a) Retalleu tres quadrats com els que teníeu abans. 
 
b) Pinteu el dos més petits de color vermell i els dos mitjans de verd. Guardeu un 
joc de triangles. 
 
c) Refeu ara la construcció anterior, retallant el dos triangles que queden per sota 
del quadrat gran. Un és totalment verd i l’altre està compost de dos trossos, un 
més gran vermell i un tros petit en verd. 
 
d) Reconstruïu, a la manera d’un puzle el quadrat més gran amb les peces verdes 
i vermelles. 
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C. 4. L’àrea del quadrat més gran és la suma de les àrees del altres dos 
quadrats.  
 
El dibuixeu de la construcció amb colors 
 
                                                                      
els dos quadrats de costat: els dos quadrats retallats formant el 

quadrat gran:       
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Les figures a l’edició de Bao Huanzhi, 1213 
 
 
Les figures presenten la primera terna pitagòrica (3, 4, 5) que es coneix des de 
l’època babilònica 1600-1900 aC. 
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Reconstrucció actual de les figures a la dreta i a l’esquerra de la terna (3, 4, 5) 
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FULL DE TREBALL D 
 
 

 
 
 
D.1. El problema 9.4 
 

 
 
Suposem que tenim un tronc de fusta de secció circular de 2 chi1 5 cun de diàmetre 

que en volem fer una planxa de secció rectangular, de manera que tingui 7 cun de 

gruix (base). Es demana quan tindrà de llargada (altura). Resposta (7, 24, 25) 

 

 
 

 

                                            
1 Les unitats xineses antigues per a les longituds zhang, chi, cun funcionen en base decimal, així 1 
chi = 10 cun, etc. 

BASE (GOU) I ALTURA (GU) 
per a tractar l’altura, la profunditat, 

l’amplada i la distància 

En el tronc de fusta de secció circular, el rectangle interior 
correspon a la secció de la planxa. 
 
Situeu en el dibuix les mesures conegudes. 
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D.2. El problema 9.5 
 

 

 
 

Suposem que tenim un arbre de 2 zhang d’altura i de 3 chi  de perímetre. Una parra 

que creix des de la seva base rodeja 7 vegades l’arbre abans d’arribar a dalt de tot. 

Es demana quant val la longitud de la parra.   

Resposta (20, 21, 29) 

     

 
 

 

a) Enrotlleu un full de paper formant un cilindre, simulant el tronc de 
l’arbre. 
 
b) Dibuixeu-hi la parra al voltant. 
 
c) Desplegueu el full. 
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FULL DE TREBALL E 

Construcció de les tres figures fonamentals 
 

Es tracta de construir unes figures, les que utilitzaven els xinesos antics, per 
deduir relacions entre mesures dels costats del triangle rectangle i entre sumes i 
diferències de costats. Un cop les figures us siguin mínimament familiars veureu 
que us serviran per a resoldre visualment, utilitzant mesures d’àrees i costats els 
problemes que plantejarem a les sessions següents. Es tracta de  raonar sobre 
les figures i les seves àrees. 
 

LA PRIMERA FIGURA FONAMENTAL 
 
A partir d’un triangle rectangle qualsevol, es construeix per duplicació un rectangle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encavalcant els quatre rectangles, com s’indica a la figura   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s’obté la primera figura fonamental. 
 
 
E.1. Les figures que conté la primera figura fonamental: 
 
a) Feu una descripció de totes les figures que veieu a la primera figura fonamental  
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b) La figura determinada per les hipotenuses dels triangles rectangles sembla un 
quadrat. Cerqueu arguments per assegurar-ho. 
 
Un quadrat té tots els costats iguals i els angles interiors de 90º.  
Un rectangle té els costats dos a dos iguals i els angles interiors també de 90 
Cerqueu en el dibuix els vostres arguments per poder afirmar que la figura 
determinada per les quatre hipotenuses dels triangles rectangles és realment un 
quadrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) D’acord amb el que heu argumentat, quants quadrats veieu en la figura? 
Quants rectangles? Quants triangles rectangles? 
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E.2. Les mesures dels quadrats de la figura fonamental  
 
d) Quant mesura el costat del quadrat determinat per les quatre hipotenuses del 
triangle? (La resposta és a, b o c?) 
 
 
 
 
e) Quant mesura el costat del quadrat més gran, el format amb els rectangles  
l’encavalcats? Té alguna relació amb els costats a, b i c del triangle rectangle 
inicial? 
 
 
 
f) Quant mesura el costat del quadrat blanc interior, el més petit dels tres que es 
veuen a la primera figura fonamental? Té alguna relació amb els costats a, b i c 
del triangle rectangle inicial? 
 
 
 
g) Aquesta figura és la mateix que vau utilitzar en la demostració del Teorema gou 
gu 
 
Recupereu, sobre el dibuix adjunt,  els dos quadrats inicials que fèieu servir en la 
demostració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quants quadrats teniu ara en el dibuix? 
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E.3. Una relació interessant entre les àrees de la primera figura fonamental:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresseu aquesta relació mitjançant frases que descriguin les figures 
corresponents. En la mesura que sigui possible descriviu les figures indicant les 
seves mesures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
E.4. En conclusió, quines mesures (expressades en relació a a, b i c 
relaciona la primera figura fonamental? 
 

+ - 

= 
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LA SEGONA FIGURA FONAMENTAL  
 
 
A partir d’un triangle rectangle qualsevol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
es construeix el quadrat de costat igual a la hipotenusa del triangle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dins d’aquest quadrat inicial s’hi posen alternativament els quadrats construïts a 
partir dels dos catets del triangle rectangle:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        fig. 1    fig. 2     fig. 3 
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E.5. Les àrees del quadrat i de les figures que contenen: 
 
a) Com són les àrees dels 3 quadrats grans que apareixen a cadascuna de  les 3 
figures?  
 
 
 
b) Aquestes àrees tenen alguna relació amb els costats del triangle a, b, c? 
Expresseu la relació amb paraules i amb una en fórmula. 
 
 
 
c) En la figura 2:  quant val l’àrea del quadrat gris interior? 
 
 
 
d) En la figura 3: quant val l’àrea del quadrat gris interior? 
 
 
e) Altre cop a la figura 2: quant ha de valer l’àrea de la zona grisa que no és 
quadrada?  Aquesta figura s’anomena gnòmon2. 
 
 
 
f) Altres cop a la figura 3: quant ha de valer l’àrea de la zona grisa que no és 
quadrada?   
 
 
 
 
E. 6. Les mesures dels quadrats i dels gnòmons 
 
Fins ara s’ha parlat de mesura d’àrees, ara analitzareu les mesures dels costats. 
Tot gira al voltant de les mesures inicials, a, b, c i de les possibles relacions entre 
elles, per exemple b+a, b-a c-a, c-b, c+a, c+b, etc. 
 
 
Escriviu, al damunt de la figura 2 i de la figura 3 totes les mesures que sigueu 
capaços de deduir gràficament 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Cerqueu per internet l’origen d’aquest mot. 
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 E.7. Els gnòmons es despleguen i es converteixen en rectangles 
 
 
A partir d’ a, b, c  base, altura i hipotenusa del triangle rectangle, per a cada figura 
escriviu les àrees i les longituds de tots els costats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.8. En conclusió, quines mesures relaciona la segona figura fonamental?  
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LA TERCERA FIGURA FONAMENTAL  
 
 
Aquesta figura permetrà relacionar un catet amb la suma de la hipotenusa i l’altre 
catet. Amb ella es podrà trobar el catet que falta, és a dir, relaciona 
 

a i c+b per a arribar a b o bé 
    b i c+a per a arribar a a 
 
 
 
Construcció de la figura i visualització de les relacions: 
 
A partir de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es construeix el quadrat de costat c+a i es relaciona amb el rectangle d’àrea b2 

 
 
E.9. Indiqueu en les figures les mesures dels costats i de les àrees: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 
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E.10. Indiqueu , de manera raonada, la mesura de la base de la figura següent: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES TRES FIGURES FONAMENTALS 
 
Nom i dibuix Descripció Relaciona 
   

   

 
 
 
 

  

 



FULL DE TREBALL F 
 

Resolució de problemes calculant amb les tres figures fonamentals 

Procediment general per a cada problema 
 

a) Escriviu i identifiqueu les dades que teniu en la forma a, b, c, c-a, c-b, b-a  etc i el 
que us demanen. 

b) Consulteu en el quadre-resum i identifiqueu a quin cas correspon el problema que 
intenteu resoldre: 1a figura, 2a figura, 3a figura.  

c) Feu el dibuix de la figura adient per a resoldre el problema i col·loqueu-hi les 
dades que teniu. 

d) Calculeu les dades que us demanen 
e) Rellegiu el problema i escriviu una frase sencera amb el resultat.  
f) Comproveu que els resultat és el que us havien donat com a resposta. 

 
 
F.1. El problema 9.6 

 
 

Suposem que tenim un estanc quadrat de 1 zhang de costat, en el centre del qual hi 

ha una canya que sobresurt 1 chi  del nivell de l’aigua. Quan estirem la canya cap a 

la riba, arriba just a la punta. Es demana quant valen respectivament la profunditat 

de l’estany i la longitud de la canya. Resposta (5, 12, 13) 
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F.2. El problema 9.7 

 
Suposem que a l’extrem d’un bastó hi pengem una corda que arrossega 3 chi 

damunt del terra. Si reculem tibant la corda ens quedem a 8 chi  de la base del 

bastó quan arribem al final de la corda. Es demana quant val la longitud de la 

corda. Resposta 1/6(48, 55, 73) 
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F.3. El problema 9.8 

 
Suposem que tenim un mur de 1 zhang d’altura. Recolzem un bastó en el mur de 

manera que la part superior del bastó arribi a dalt del mur. Si el separem 1 chi cau a 

terra. Es demana quant val la longitud del bastó. Resposta 5(20,99,101) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.4. El problema 9.9  

 
Suposem que tenim un tronc de fusta de secció circular enfonsat en un mur 
del que no coneixem les dimensions. Si amb l’ajuda d’una serra el serrem a 
una profunditat d’1 cun , el trajecte de la serra té una longitud d’1 chi. Es 
demana la longitud del diàmetre. Resposta (5, 12, 13) 
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F.5. El problema 9.10 

 
Suposem que obrim els dos batents d’una porta fins a una distància d’1 chi i que 

d’aquesta manera queda una obertura de 2 cun entre les dues portes. Es demana 

quina és la longitud de cada batent de la porta. Resposta ½ (20, 99, 1001) 
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F.6. El problema 9.11 

 
Suposem que tenim una porta d’un sol batent on l’altura sobrepassa l’amplada en 6 

chi 8 cun i on dos angles oposats són a una distància d’1 zhang l’un de l’altre. Es 

demana quant valen l’altura i la longitud de la porta. Resposta 4(7,24,25) 

 

 

 
 



 518 

F. 7. El problema 9.12 

 
Suposem que tenim un bambú de 1 zhang d’alt i que el seu extrem en trencar-se 

toca el terra a una distància de 3 chi de la base. Es demana a quina alçada s’ha 

trencat. Resposta 1/20 (60, 91, 109) 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tros de dalt de la canya de bambú 

punt en que es trenca 

peu de la canya de 
bambú 

part superior de l’extrem trencat 

c 

c 

a 

b 
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Mesures de camps i distàncies:  1 li = 300 bu 

 

F.8. El problema 9.13 

 
Suposem que dues persones estan de peu en un mateix lloc. Si el lü3 del que 

camina Jia val 7, i el lü del que camina Yi val 3. Yi camina cap a l’est. Jia camina 10 

bu cap al sud, després obliquament cap al nord-est i retroba Yi. Es demana quant 

caminen respectivament Jia  i Yi .Resposta (10, 21/2, 29/2) 

 

 
 

                                            
3 lü indica una quantitat proporcional, és com si es treballés amb el triangle real i un imaginari 
proporcional o semblant al real 
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F. 9. El problema 9. 24 

 
Suposem que tenim una porta de la que no coneixem ni l’altura ni l’amplada i una 

barra de la que no coneixem la longitud. Transversalment falten 4 chi perquè la 

barra pugui sortir per la porta, longitudinalment falten 2 chi perquè pugui sortir i 

obliquament surt justa. Es demana quant fa la porta d’alçada, amplada i obliqua. 

Resposta  (6 chi, 8 chi, 1 zhang) 
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Prova de Resolució de problemes amb les figures fonamentals de 
l’antiga Xina (s. I) 
 
Per a cada problema:: 
 
1.Localitzeu el triangle rectangle i dibuixar-lo. 
2. Escriviu, damunt del dibuix, les dades que teniu i les que us demanen. 
3. Decidiu amb quina figura fonamental el resoldreu i expliqueu perquè l’heu 
triada. 
4 Calculeu amb l’ajuda de la figura, utilitzant les mesures de les  longitud i les 
àrees de la figura, les mesures que us demanen. 
 
 
a) L’antena 
El tensor d’una antena, quan penja des de dalt de l’antena sense tibar-lo,  

sobrepassa en 6 m l’alçada de l’antena. Tibat, a 16 m de la base de l’antena, 

arriba just. Quina alçada té l’antena i quina longitud té el cable tensor?  

 

b) La tanca 

Una tanca de 200 m es vol tallar en dos trossos per a limitar dos costats d’un 

camp triangular, situat a la vora d’un riu com s’indica a la figura adjunta. Per on cal 

tallar la tanca, si el camp ha de tenir la forma d’un triangle rectangle de 60 m de 

base? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
c) La pantalla  
Quan es diu que una pantalla té 26 polzades significa que la diagonal del 

rectangle corresponent és 26. Si l’amplada de la pantalla sobrepassa en 14 

polzades la seva alçada, calculeu les seves mesures. 
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Annex 
 

A.2. Equacions de segon grau 
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Equacions de segon grau 
 
Babilònia 

A l’antiga Babilònia (3.500 aC- 600 aC), els escribes eren els encarregats d’escriure i 

ensenyar els coneixements matemàtics de l’època. Escrivien al damunt de tauletes de 

fang en les que hi feien incisions en forma de cunya (escriptura cuneïforme).  Les 

matemàtiques s’utilitzaven per a resoldre els càlculs que es necessitaven en la 

administració i en l’enginyeria. Així, els escribes eren capaços de calcular àrees de camps i 

volums de canals. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 Tauleta cuneïforme del 2400 aC 

 

Entre els algorismes de càlcul que apareixen en les tauletes es poden llegir una sèrie 

d’instruccions (sense cap mena d’explicació o justificació) per a trobar solucions 

concretes a problemes que es poden descriure amb equacions de 2n grau. Aquest és el 

cas d’un problema de la tauleta cuneïforme  YBC 4663 (1800 aC) 

 

La suma de la longitud i l’amplada d’un rectangle és 13 i l’àrea del rectangle és 30 Trobeu 

la longitud i l’amplada. 
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L’escriba descriu retòricament tot l’algorisme per a resoldre numèricament el problema. 

13 dividit per 2: 6 ½ (6,5) 

 6 ½ elevat al quadrat 42 ¼ (42,25)D’aquesta àrea resta l’àrea donada 30 i obté 12 ¼  

(12,25) Efectua l’arrel d’aquest nombre i obté  3 ½  (3,5)  

La longitud: 6 ½ + 3 ½  = 10 L’amplada: 6 ½ - 3 ½  = 3 

 

a) En termes algebraics actuals quin sistema d’equacions equivaldria a la situació 

descrita en el problema de l’escriba babilònic?  

 

a) Resol per tempteig aquest sistema 

 

x y x·y 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Aïlla y en una de les dues equacions i substitueix-la a la segona equació; obtindràs 

una equació de 2n grau. 

 

 

 

c) Quina explicació tenen les instruccions de l’escriba? 
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Resolució d’equacions de 2n grau completant quadrats a la manera de Muhàmmad 
ibn Mussa al-Khwarizmi 

 
 
A. La resolució algebraica  d’equacions incompletes 
 
1. Resol, aïllant la x i raonant, les equacions següents. Comprova substituint que els 
valors obtinguts són solució de les equacions. 
 
a) 252 =x        
 
 
 
b) 123 2 =x  
  
 
  
c) 202 =x     
 
    
 
d) 122 2 =x       
 
 
 
e) 0812 =−x  
 
 
 
f) 0502 2 =−x  
 
 
 
g) 0242 =−x  
 
 
 
h) 0543 2 =−x  
 
 
 
i) 0812 =+x  
 
 
 
j) 0502 2 =+x  
 
 
 
k) 0242 =+x  
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Conclusions: 
Què has vist resolent aquestes equacions? Quantes solucions hi ha? Tenen alguna 
relació entre elles? Totes les equacions tenen solució? 
 
 
 
 
 
 
2. Per a cada apartat, escriu una equació de 2n grau amb les solucions indicades i  
comprova,  resolent les equacions o substituint,  que el que dius és cert. 
 
a)2 i –2  
 
 
 
 
b)3 i –3   
 
 
 
 
c) sense solucions, justifica que no en tindrà 
 
 
 
 
 
3. Resol les equacions següents, utilitzant si et cal, algunes regles de l’àlgebra que ja 
coneixes. Comprova substituint que les solucions són certes. 
 

x5x0x5x 22 =⇔=−  Pas d’un terme a l’altra banda de la igualtat 

0)5x(x0x5x2 =−⇔=−   Treure factor comú la x 
 
a) 052 =− xx  
 
  
  
 
b) 052 =+ xx   
 
  
 
 
c) 082 2 =− xx  
 
 
 
 
d) 0813 2 =+ xx  
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Conclusions: 
Què has vist resolent aquestes equacions? Quantes solucions hi ha? Tenen alguna 
relació entre elles? Totes les equacions tenen solucions? 
 
 
 
 
 
 
4. Per a cada apartat, escriu una equació de 2n grau amb les solucions indicades i  
comprova,  resolent les equacions o substituint,  que el que dius és cert 
 
a)2 i 0   
 
 
 
 
b) –2 i 0   
 
 
 
 
c) 2 
 
 
 
 
 
5. Intenta escriure una equació de 2n grau amb solucions i  comprova,  resolent les 
equacions o substituint,  que el que dius és cert 
 
a) 2 i 3    
 
 
 
 
 
b) 2 i –3 
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B. La resolució geomètrica d’equacions incompletes 
 
 
a) El quadrat i la seva àrea.  
 
6.Per a cada figura raona quant val x i escriu-ho al lloc corresponent 
 
 
 
           
 
          
 
 
 
 
      x =            x =            x= 
 
 
b) Quan hi ha més d’un quadrat.  
 
7. Per a cada figura troba els valors dels interrogants (?) que en alguns casos 
representen àrees i en d’altres longituds 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Per a cadascuna de les equacions de l’exercici 1 dibuixa figures, rectangles o quadrats 
que tinguin respectivament les àrees que apareixen a les equacions.  
 
a) 252 =x        
 
 
 
 
 
b) 123 2 =x  
  
 
 
  
 
c) 202 =x     
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d) 122 2 =x       
 
 
 
 
e) 0812 =−x  
 
 
 
 
f) 0502 2 =−x  
 
 
 
 
g) 0242 =−x  
 
 
 
 
h) 0543 2 =−x  
 
 
 
 
i) 0812 =+x  
 
 
 
 
j) 0502 2 =+x  
 
 
 
 
k) 0242 =+x  
 
 
 
Conclusions:  
Pots resoldre gràficament tots els casos? Quins són els casos que no es poden resoldre 
geomètricament? 
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c) Altres equacions 
 
9. Al costat de cada interrogant escriu la lletra o la quantitat que li correspongui, després 
per comparació raona quant val la x 
  
 
                                                     

 ...x =⇒  
 
 
 
 Interpretant la igualtat de les figures anteriors, quina seria l’equació que acabes de 
resoldre al trobar la x? 
 
 
 
Comprova, substituint a l’equació que has escrit la x pel valor trobat, que la teva  equació 
és correcta: 
 
 
 
 
10. Al costat de cada interrogant escriu la lletra o la quantitat que li correspongui, després 
per comparació raona quant val la x 
 
 
 
         ...x =⇒  
 
 
 
Interpretant la igualtat de les figures anteriors, quina seria l’equació que acabes de 
resoldre al trobar la x? 
 
 
 
Comprova, substituint a l’equació que has escrit la x pel valor trobat, que la teva  equació 
és correcta: 
 
 
 
 
 
11. Resol pel mateix procediment: x5x0x5x 22 −=⇔=+  
 
       

segons la figura, quin valor ha de tenir x 

perquè tot funcioni? 

 
 
Sí, ho entenem, se’t fa estrany treballar amb longituds negatives però un cop t’hi 
acostumes és molt útil. 
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12. Fes una interpretació gràfica de les equacions de l’exercici 3, quines d’aquestes 
equacions es poden resoldre geomètricament? A quina figura vas a parar quan pots 
resoldre l’equació geomètricament? 
 
a) 052 =− xx  
 
  
  
 
b) 052 =+ xx   
 
  
 
 
c) 082 2 =− xx  
 
 
 
 
d) 0813 2 =+ xx  
 
 
 
 
 
 
Resum  
 
13. És el moment de fer recapitulació i parlar de les equacions de 2n grau resoltes fins 
ara i de les solucions obtingudes.  
 

Solucions Equació Altres equacions que també tenen 
aquestes mateixes solucions 

x = 3, -3 
 
 

  

x = 7, 0 
 
 
 

  

x = -8, 0 
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14. I viceversa: 
 

l’equació 
es pot 

simplificar? 

Identificació del tipus  
d’equació 

Procediment per a resoldre-la  

 
0144x2 =−  

 

  

 
0x39x2 =−  

 

  

 
0x56x2 2 =+  

 

  

 
075x3 2 =+  
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C. La resolució geomètrica d’equacions de 2n grau completes 
 
Ara ens plantegem resoldre una equació amb tots els coeficients, per exemple: 
 

39x10x2 =+  
 
utilitzant, com hem fet fins ara, el procediment de les àrees de quadrats i de rectangles: 
     
    cal transformar aquesta figura  

d’àrea coneguda: 39 
    en un quadrat o gairebé. 
     
 
 
 
Muhàmmad ibn Mussa al-Khwarizmí a l’obra Hisâb al-jabr wal-muqqabala (813) utilitza 
el raonament geomètric per a justificar les solucions dels diferents tipus d’equacions de 
2n grau.  
 
15. Segueix el raonament d’al-Khwarizmí. Al costat de cada interrogant escriu la lletra o la 
quantitat que li correspongui, recorda que estàs intentant resoldre l’equació 
 
    39x10x2 =+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
         
 
 
 

...x =⇒  
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Comprova substituint a l’equació que el valor obtingut és solució de l’equació. 
 
 
 
         
         
 
Però hi ha un altre valor que també és solució de l’equació,  a l’època d’al-Khwarizmí 
aquesta solució no es donava per vàlida perquè implica pensar que 64  té dues 
solucions +8  i   -8. 
 
Per a trobar la segona solució cal raonar, com ja has fet en l’exercici 11, amb longituds 
negatives 
 
 
 

 
...x =⇒  

 
 
 
 

 

Comprova substituint a l’equació que aquest valor obtingut també és solució de l’equació: 
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16. Resol pel mètode d’al-Khwarizmí de completar quadrats les equacions següents i 

comprova substituint que les teves solucions són vàlides:  

a) 45x12x2 =+  

 

 

 

 

 

 

b) 20x8x2 =+  

 

 

 

 

 

 

 

c) 016x6x2 =−+  

 

 

 

 

 

 

d) 065x10x2 =−+  
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17. Com es resol l’equació quan el coeficient de la x és negatiu,  

per exemple ?39x10x2 =−  

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Quina àrea és la que val 39?  

Quant valen les àrees dels dos quadrats implicats en la segona figura?  

Quant val  x - 5 

Completa el  raonament fins a resoldre l’equació 39x10x2 =−  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprova, substituint que les teves solucions són certes. 

                           

x 

x - 5 x - 5 

x - 5 
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18. Resol les equacions següents i comprova substituint que els resultats són correctes: 

a) 45x12x2 =−       

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 20x8x2 =−  

 

 

 

 

 

 

 

c) 016x6x2 =−−      

 

 

 

 

 

 

 

d) 065x10x2 =−−  
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19. Tot i que ja hem comentat que al-Khwarizmí no utilitzava longituds i àrees negatives si 

nosaltres ho fem podrem resoldre qualsevol equació de 2n grau pel mateix procediment. 

Un cop resolt pel mètode de completar quadrats, comprova substituint a l’equació que les 

solucions són vàlides. 

a) 39x10x2 −=+  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 39x10x2 −=−  

 

 

 

 

 

 

 

20. Practica-ho també amb aquestes altres equacions: 

a) 024x11x2 =++      

 

 

 

 

 

b) 024x11x2 =+−  

 

 

 

 

 



 541 

 

c) 018x20x2 2 =++     

 

 

 

 

 

 

 

d) 020x12x2 =+−  

 

 

 

 

 

 

 

e) 04x4x2 =++      

 

 

 

 

 

 

 

f) 027x18x3 2 =+−  
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El context  històric 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhàmmad ibn Mussa al-Khwarizmí 
 

a) Quan i on va viure? 

b) A què es dedicava? 
c) Quines obres va escriure que van transcendir i marcar camí en la història de les 

matemàtiques? 
d) A quines preguntes volia respondre amb la seva obra? 
e) Com va arribar la seva obra a la matemàtica europea de l’època? 
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Prova d’equacions de 2n grau 

 
1. Escriu el teu argument per averiguar el valor d’x a cadascuna de les figures i 
escriu també l’equació que es resol.  
 

figura raonament equació  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
                 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
2. Resol algebraica ment i geomètricament les equacions següents: 
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Resolució algebraica Comprovació 
substituint 

Resolució 
geomètrica 

a)  121x2 =  
 
 
 
 
 
 

  

b) 72x2 2 =  
 
 
 
 
 
 

  

c) 0169x2 =+  
 
 
 
 
 
 

  

d) 0x7x2 =−  
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3. Resol les equacions següents, escrivint tots els passos i els valors que vas 
deduint amb l’ajuda dels diagrames.  Comprova després substituint que els teus 
resultats són correctes. 
 
Resolució  Comprovació 

substituint 
a) 40x6x2 =+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) 40x6x2 =−  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4. Retalla un quadrat, doblega’l i escriu totes les dades convenients per a resoldre 
les equacions de l’exercici 3:  
 
a) 

40x6x2 =+  
 

 
Escriu sobre el retallable els valors que calguin (x, x+...., x- .....) i 
comprova que les solucions de l’exercici 3 són coherents amb  el 

retallable. b) 
40x6x2 =−  
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5. Resol les equacions següents i comprova substituint els resultats:  
 
a) 9x8x2 =+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
b) 24x10x2 =−   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
c) 27x12x2 −=+  
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d) 35x12x2 −=−   
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