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  Itineraris d’ensenyament 
de les matemàtiques 
a l’educació primària 
À ngel Alsina Pastells 
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Es presenta una visió de l’ensenyament de les matemàtiques a l’educació primària a partir d’itineraris 
didàctics entesos com una seqüència d’ensenyament intencionada que contempla tres nivells, des de 
l’aspecte concret fins al simbòlic: un primer nivell d’ensenyament en contextos informals (situacions de 
la vida quotidiana, materials manipulatius i jocs); un segon nivell d’ensenyament en contextos intermedis 
(recursos literaris i entorns tecnològics), i un tercer nivell d’ensenyament en contextos formals (recursos 
gràfics).

  PARAULES CLAU: educació matemàtica, itineraris d’ensenyament, situacions de vida quotidiana, materials manipulatius, jocs, entorns tecnològics, recursos 
gràfics.
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Amb aquest monogràfic es pretén, de 
manera senzilla però no per aquest motiu 
menys rigorosa, assolir una doble finalitat: 
d’una banda, es vol ordenar «el caos» 
que ha comportat la gran allau de mis-
satges d’organismes, autors de prestigi, 
etc. sobre la manera com el professorat 
hauria de planificar l’ensenyament de les 
matemàtiques a l’educació primària. 

L’aprenentatge significatiu, el sociocons-
tructivisme, la competència matemàtica, 
l’alfabetització matemàtica, els contextos 
reals, els materials manipulatius, la ludi-
ficació, els entorns tecnològics com ara 
les miniaplicacions (applets, en anglès) 
i la robòtica, o bé els discursos de natu-
ralesa merament emocional, entre d’al-
tres, impacten diàriament en les ments 
del professorat i acaben repercutint en 
les seves pràctiques docents, en alguns 
casos potser millorant-la, però la majoria 
de vegades generant certa confusió o fins 
i tot malestar, perquè des de la lògica més 
aclaparadora es dedueix que el professo-
rat no pot assumir tots els outputs que rep. 

D’altra banda, es pretén aportar alguns 
arguments que permetin que el profes-
sorat faci ús del seu pensament crític i 
planifiqui l’ensenyament de les matemà-
tiques considerant, per damunt de tot, les 
autèntiques necessitats dels infants de 6 
a 12 anys per aprendre aquesta matèria. 
Cal tenir en compte que algunes edito-
rials disfressen pràctiques descontextua-
litzades amb una estètica summament 
atractiva o, encara pitjor, pseudomètodes 
que consideren una part reduïda dels es-
tàndards contemporanis d’ensenyament 
de les matemàtiques i que converteixen 
qualsevol pràctica, per tradicional que 
sigui, en pràctica pròpia, i això acaba 
desviant la mirada del professor cap a 
maneres d’ensenyar que poden constituir 
un veritable obstacle per a l’aprenentatge 

comprensiu i eficaç de l’alumnat, que es 
construeix a partir de tres grans eixos que 
no s’haurien d’oblidar: l’aspecte formatiu 
de les matemàtiques, l’aspecte aplicat i 
l’aspecte instrumental.

Des d’aquesta doble intenció, doncs, en 
el present monogràfic es pretén col·lo-
car cada cosa al seu lloc. Tot això sense 
ànim ni de guanyar protagonisme ni de 
liderar res, sinó únicament amb el pro-
pòsit d’oferir ajudes als mestres i a les 
mestres perquè puguin distingir el que 
és realment rellevant en funció d’un únic 
criteri: promoure l’ús comprensiu i eficaç 
dels coneixements matemàtics en totes 
les situacions de la vida quotidiana en 
les quals aquests coneixements són ne-
cessaris. Per aquest motiu, el monogràfic 
vol emfasitzar la idea d’anar «més enllà 
de la mecànica» i, alhora, «més enllà de 
l’escola», perquè el propòsit genèric de l’en-
senyament de qualsevol disciplina no es 
pot reduir al fet que les criatures acon-
segueixin fer bé exercicis i resoldre bé 
exàmens. Més enllà de l’èxit acadèmic, 

El monogràfic vol emfasitzar 
la idea d’anar «més enllà de la 
mecànica» i, alhora, «més enllà 
de l’escola»
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simbòlic. 

   1 Ensenyament en contextos infor-
mals

 L’ensenyament de les matemàtiques co-
mença en contextos imprescindibles per 
impartir coneixements matemàtics, amb 
el propòsit que aquests contextos actuïn 
com a mitjancers entre les situacions con-
cretes i les matemàtiques més abstractes. 

 Des d’aquest prisma, l’itinerari comença 
amb situacions de vida quotidiana per 
incrementar l’interès de l’alumnat i des-
pertar-ne la creativitat, a més d’impul-
sar-lo a utilitzar estratègies informals i de 
sentit comú (imatge 1). En aquest primer 
nivell s’hi inclouen també diversos mate-
rials manipulatius i jocs per impartir els 
distints coneixements matemàtics, no per 
fer-ne més divertit el procés d’ensenya-
ment-aprenentatge, sinó per aconseguir 
que sigui més eficaç, atès que aquests 
materials permeten visualitzar de manera 
concreta idees matemàtiques abstractes 
(imatge 2). 

numeració i el càlcul ha estat potser el bloc 
de continguts més maltractat, en veure’s 
reduït sovint a l’ensenyament mecànic del 
sistema de numeració i dels algorismes 
de les quatre operacions bàsiques. Per 
trencar aquest reduccionisme es presenten 
quatre experiències que il·lustren maneres 
diferents d’abordar els coneixements de 
numeració i càlcul i que, en conjunt, cons-
titueixen un exemple d’itinerari d’ensenya-
ment de les matemàtiques.

 Itineraris d’ensenyament de les 
matemàtiques a l’educació primària

  Segons Alsina (2019), la paraula itinerari 
es refereix a una seqüència d’ensenya-
ment intencionada que contempla tres 

caldria pensar l’ensenyament com un mi-
tjà per assolir èxit a la vida (Alsina, 2012). 

Per exemplificar aquestes idees, el mo-
nogràfic que presentem es focalitza en 
la numeració i en el càlcul, no perquè 
hagi de ser l’únic bloc de continguts que 
s’hauria d’ensenyar a l’educació primària, 
atès que actualment ja no es pot dubtar 
que la geometria, l’àlgebra primerenca, la 
mesura o l’estadística i la probabilitat són 
també coneixements imprescindibles per 
a la ciutadania del segle xxi, sinó perquè la 

Més enllà de l’èxit acadèmic, 
caldria pensar l’ensenyament 
com un mitjà per assolir èxit a 
la vida

La paraula itinerari es refereix a 
una seqüència d’ensenyament 
intencionada que contempla 
tres nivells, des de l’aspecte con-
cret fi ns al simbòlic

Imatge 1. Lectura de les temperatures al termòmetre

Imatge 2. Representació de les dades obtingudes 
amb cubs multibase després d’haver llegit les 
temperatures
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3 Ensenyament en contextos formals

L’ensenyament dels contextos matemàtics 
s’acaba en contextos gràfics (materials 
impresos, bàsicament) en els quals es 
treballa la representació i la formalització 
del coneixement matemàtic mitjançant 
procediments i notacions convencionals, 

Aquests recursos esdevenen útils i necessa-
ris perquè són presents a la vida dels infants, 
permeten establir connexions entre coneixe-
ments, poden provocar una gran motivació 
i, a més a més, impulsen uns altres ti-
pus de pensament, com ara, per exemple, 
el pensament computacional a través de 
Bee-bot, Scratch, etc. (Wing, 2006). 

Es tracta, doncs, de situacions d’ense-
nyament-aprenentatge de les matemà-
tiques en què els coneixements i les 
estratègies s’utilitzen en el context de la 
mateixa situació, basant-se en els co-
neixements informals, el sentit comú i 
l’experiència. Les imatges 1 i 2 il·lustren 
aquestes situacions.

2 Ensenyament en contextos 
intermedis

L’ensenyament prossegueix en situacions 
que fan de pont entre els contextos reals 
o realistes del nivell previ i els contex-
tos formals del nivell posterior, com ara, 
per exemple, alguns recursos literaris 
(narracions, cançons, etc.) i alguns en-
torns tecnològics (applets, robots edu-
catius programables, etc.) que, a través 
de l’exploració i la reflexió, condueixen 
a l’esquematització i a la generalització 
progressiva del coneixement matemàtic 
(imatge 3).

Existeix un acord generalitzat 
sobre la necessitat de fomentar 
la comprensió més que no pas la 
mera memorització, l’activitat 
heurística més que no pas la 
pura exercitació o el pensament 
matemàtic crític més que no pas 
la simple repetició

Imatge 3. Projectes sobre numeració i càlcul dissenyats amb Scratch
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i precisió; que avaluï informació rellevant; 
que arribi a conclusions i a solucions pro-
vant-les amb criteris rellevants, i que es 
comuniqui amb eficàcia a l’hora d’idear 
solucions. 

 Tal com ja s’ha indicat, per exemplifi-
car aquesta visió de l’ensenyament de 
les matemàtiques basada en itineraris 
es presenten quatre experiències que 
il·lustren maneres distintes d’abordar 
els coneixements de numeració i càl-
cul i que, en conjunt, constitueixen un 
exemple d’itinerari d’ensenyament de 
les matemàtiques. 

 Al primer nivell d’aquest itinerari, a l’expe-
riència de Bosch i Sala, s’hi pot veure una 
ampliada varietat d’activitats a partir de 
reglets que serveixen per ajudar l’alumnat 
dels darrers nivells d’educació primària a 
comprendre els nombres decimals amb 
profunditat. Al segon nivell de l’itinerari, 
Diago i Yáñez proposen diverses teories 
amb robots educatius programables (Bee-
bots) per treballar els primers conceptes 
numèrics en base al comptatge, el mo-
del de la recta numèrica i les operacions 
aritmètiques bàsiques de suma i resta. 

  
Consideracions finals

 La comprensió, l’activitat heurística i el 
pensament matemàtic crític són alguns 
dels pilars principals sobre els quals se 
sustenta l’educació matemàtica del segle 
xxi. Necessitem, més que mai, formar 
ciutadania que comprengui en profunditat 
el coneixement matemàtic perquè pugui 
aplicar-lo en totes les situacions de la vida 
en les quals, d’una manera o altra, està 
implicada aquesta disciplina.

 Necessitem també formar ciutadania que 
descobreixi per si mateixa les idees ma-
temàtiques a través d’una planificació i 
d’una gestió adequades de les pràctiques 
aritmètiques, més que no pas transme-
tre-li un coneixement matemàtic ja cons-
truït prèviament. 

 I, per descomptat, necessitem formar 
ciutadania que processi i que interpreti 
críticament la gran quantitat de dades 
que rep constantment a través de mitjans 
diferents (premsa escrita, televisió, Inter-
net, etc.). En definitiva, necessitem formar 
ciutadania que sigui capaç de plantejar 
problemes i preguntes vitals amb claredat 

per completar d’aquesta manera l’apre-
nentatge des de l’aspecte concret fins al 
simbòlic. 

 És en aquest sentit que els itineraris 
d’ensenyament de les matemàtiques 
s’allunyen d’una visió tradicional, ba-
sada en la repetició i la pràctica d’exer-
cicis com a estratègies didàctiques 
principals. 

 Al llarg de molts anys, a l’etapa de l’edu-
cació primària ha prevalgut aquesta visió 
de l’ensenyament, en la qual els esforços 
es focalitzaven principalment a ensenyar 
els algorismes de les quatre operacions 
bàsiques aplicades a diferents famílies 
de nombres (els naturals, els racionals 
i la seva expressió en base decimal, o 
els enters). Actualment, tal com es posa 

de manifest en les dis-
tintes experiències que 
conformen el monogràfic 
que presentem, aquesta 
vis ió està superada 
i existeix un acord ge-
neralitzat sobre la ne-
cessitat de fomentar la 
comprensió més que no 
pas la mera memoritza-
ció, l’activitat heurística 
més que no pas la pura 
exercitació o el pensa-
ment matemàtic crític 
més que no pas la sim-
ple repetició. 

Imatge 4. Exemple de WODB (Which One 
Doesn’t Belong?) per fomentar l’argumentació i 
la comunicació a partir d’un recurs gràfic

Necessitem, més que mai, formar ciutadania que comprengui en 
profunditat el coneixement matemàtic perquè pugui aplicar-lo en 
totes les situacions de la vida en les quals, d’una manera o altra, està 
implicada aquesta disciplina
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temàtic a l’educació primària». Guix, núm. 388, 
p. 12-16.
— (2019): Itinerarios didácticos para la ense-
ñanza de las matemáticas (6-12 años). Barce-
lona. Graó.
HARGREAVES, A.; EARL, L.; MOORE, S.; 
MANNING, S. (2001): Aprender a cambiar: La 
enseñanza más allá de las materias y los nive-
les. Barcelona. Octaedro.
WING, J. (2006): «Computational Thinking: It 
represents a universally applicable attitude and 
skill set everyones, not just computer scien-
tists, would be eager to learn and use». Com-
munications of the ACM, núm. 49(3), p. 33-35.

Aquest article fou sol·licitat per Guix. ElEmEnts d’Acció 
EducAtiva el mes de maig de 2019 i acceptat el mes de 
juliol de 2019 per ser-hi publicat.

Esperem, doncs, que la descripció de les 
experiències que segueixen a continuació 
serveixin tant d’exemple com d’impuls 
perquè uns altres mestres es puguin plan-
tejar l’ensenyament de les matemàtiques 
a partir d’itineraris que responguin a les 
necessitats reals dels infants d’educació 
primària i, alhora, perquè puguin endreçar 
la gran allau de missatges sobre com cal-
dria planificar l’ensenyament de les ma-
temàtiques a l’educació primària.  
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Finalment, per il·lustrar el tercer nivell 
de l’itinerari, C. Calvo i D. Barba, àmplia-
ment coneguts per les seves aportacions 
a l’ensenyament de les matemàtiques, 
mostren com es pot provocar la comu-
nicació i l’argumentació al voltant de co-
neixements de naturalesa numèrica a 
partir de recursos gràfics.

Tal com ben encertadament van indicar 
Hargreaves i altres (2001, p. 129 i 134), 
«si el professor no sap com ho ha de fer 
o a l’hora de la veritat no se sent segur 
fent-ho, no es pot fer» i «si el professor ha 
de fer massa coses, no les farà bé». 

 HEM PARLAT DE:
- Estratègies didàctiques de 

la matemàtica.
- Competència matemàtica.
- Matemàtiques de la vida 

quotidiana.
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