
Al·legacions de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX al document:

Projecte de decret xx/2022, de xx de xxxx pel qual s’estableix el currículum de l’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears

1. Introducció

Després d’analitzar el document esmentat, respecte de l’annex 2, en la matèria
matemàtiques (pàgines 296-330), volem fer arribar una sèrie d’al·legacions i suggeriments.

El document té aspectes novedosos que poden dur a canvis positius: introduir competències
específiques de la matèria, incloure sabers bàsics i competències específiques relacionades
amb el sentit socioafectiu, fixar més sabers relacionats amb coneixements aplicats a la vida
quotidiana i contextualitzats i marcar la resolució de problemes com a línia principal de feina
per a l’aula de matemàtiques.

D’altra banda, es troba a faltar el desenvolupament curricular posterior al que es fa al Real
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, ja que segons l’article 13.3 del RD, “Las
administraciones educativas establecerán, conforme a lo dispuesto en este real decreto, el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, del que formarán parte en todo caso las
enseñanzas mínimas fijadas en el mismo, que requerirán el 60 por ciento de los horarios
escolares para aquellas comunidades autónomas que no tengan lengua cooficial, y el 50
por ciento para las que la tengan.” Efectivament, no hem observat cap canvi respecte de la
matèria de matemàtiques al RD esmentat. Per tant, es pot interpretar que aquest
desenvolupament i completació l’hauran de fer els centres educatius. En especial, aquest
desenvolupament hauria estat convenient respecte als aspectes metodològics (encara que
fos únicament a mode d’orientacions, com succeeix amb l’actual currículum). Entre d’altres,
queden sense especificar qüestions com: quins són els aspectes procedimentals entesos
com a bàsics? quines pautes s’han de seguir per al treball de la resolució de problemes?
quins recursos són aconsellables per aconseguir un bon procés d’ensenyament i
aprenentatge? com es pot treballar i avaluar el sentit socioafectiu? com desenvolupar
aspectes relacionats amb l’avaluació competencial? Entenem que el retard amb què s’ha
publicat el Reial Decret d’ensenyaments mínims pot haver condicionat que no s’hagi afegit
cap d’aquests elements al currículum de les Illes Balears, però tenim coneixement de que
altres comunitats autònomes han desenvolupat el currículum més enllà del que figura al
Reial Decret.

També es vol destacar que la distribució dels criteris d’avaluació i sabers per cursos “de
primer a tercer”, “Matemàtiques A” i “Matemàtiques B” (aquests dos darrers de quart curs)
dona un marge molt ampli per a una concreció molt diversa en funció de diferents variables,
amb la que no s’assegura cap tipus d’assoliment de les competències per cursos, ja que no
hi ha cap indicació ni orientació sobre la possible distribució. Es podria donar el cas de què
la concreció d’un centre en un curs no es treballin un o diversos sentits, ja que no hi ha cap
contraindicació al currículum. La possible disparitat de criteri és un element preocupant per
al sistema, ja que pot introduir desigualtats curriculars entre alumnes d'un mateix nivell.



Comentaris detallats a l’annex 2, matèria Matemàtiques

A continuació es presenten alguns comentaris, sense ànim de ser exhaustius, per millorar el
document. S’han tengut presents les orientacions recollides al document “Bases para la
elaboración de un currículo de Matemáticas en Educación no Universitaria”, elaborat al maig
de 2021 pel CeMat (Comité Español de Matemáticas), integrat per la Federació Espanyola
de Societats de Professors de Matemàtiques, a la que la Societat Balear de Matemàtiques
SBM-XEIX hi pertany. Aquest document també ha servit com element principal en
l’elaboració del RD d’ensenyaments mínims, i trobam que podria haver servit també per
desenvolupar més el currículum de matemàtiques a les Illes Balears. Es pot consultar a:
http://fespm.es/wp-content/uploads/2021/06/Bases-Matematicas-CEMat-mayo-2021.pdf

Matemàtiques (de 1r a 3r d’eso)

Suggeriments de tipus lingüístic o d’estil

● Introducció. Pàg. 296.
“El raonament, l’argumentació, la modelització, el coneixement de l'espai i del temps, la
presa de l'organització i optimització de recursos, formes i proporcions, la capacitat de
previsió i control de la incertesa o l'ús correcte de la tecnologia digital són característiques
de les matemàtiques, però també la comunicació, la perseverança, l’organització i
optimització de recursos, formes i proporcions, o la creativitat.”

Hauria de dir: “El raonament, l’argumentació, la modelització, el coneixement de l'espai i del
temps, la presa de l'organització i optimització de recursos, formes i proporcions, la
capacitat de previsió i control de la incertesa o l'ús correcte de la tecnologia digital són
característiques de les matemàtiques, però també la comunicació, la perseverança o la
creativitat.”

● Introducció. Pàg. 296.
“A més, s'aborden la formulació de conjectures, el raonament matemàtic, l'establiment de
connexions entre els diferents elements matemàtics, amb altres matèries i amb la realitat i la
comunicació matemàtica, …”

Falta una coma després de realitat.

● Introducció. Pàg. 297.
“Aquest inclou l'anàlisi de dades, la seva organització lògica, la cerca de solucions en
seqüències de passos ordenats i l'obtenció de solucions amb instruccions que puguin ser
executades per una eina tecnològica progamable”

Hauria de dir “eina tecnològica programable”.

● Introducció. Pàg. 298.
“en el sentit algebraic s’han incorporat dos apartats anomenats «Pensament computacional i
model matemàtic” que no són exclusius del sentit algebraic”

Hauria d’haver unificació de cometes.
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● Competència específica 3. Pàg. 300.
“3.Formular i comprovar conjectures senzilles o plantejar problemes de manera autònoma,
reconeixent el valor del raonament i l'argumentació, per generar nou coneixement.”

Hauria d’haver un espai entre 3. i Formular.

● Competència específica 10. Pàg. 304.
“com per exemple les associades el gènere o a la creença en l’existència …”

Hauria de dir al gènere.

● Criteris d’avaluació de 1r a 3r.  Pàg. 305.
“1.1. Interpretar problemes matemàtics organitzant les dades, establint les relacions entre
elles i comprenent les preguntes formulades”

Hauria d’acabar en punt final.

● Criteris d’avaluació de 1r a 3r.  Pàg. 305.
“3.1.Formular i comprovar conjectures senzilles de forma guiada analitzant patrons,
propietats i relacions.”

Hauria d’haver un espai entre 3.1. i Formular.

● Criteris d’avaluació de 1r a 3r.  Pàg. 305.
“3.2. Plantejar variants d'un problema donat modificant algun de les seves dades o alguna
condició del problema.”

Hauria de dir “alguna de les seves dades”.

● Criteris d’avaluació de 1r a 3r.  Pàg. 306.
“7.2. Elaborar representacions matemàtiques que ajudin en la cerca d'estratègies de
resolució d'una situació problematizada.”

Hauria de dir “problematitzada”.

● 1. Comptatge Pàg. 308.
“- Adaptació del comptatge a la grandària dels números…”

Hauria de dir “nombres”.

● 2. Quantitat. Pàg 308.
“- Números grans i petits, notació exponencial i científica,...”

Hauria de dir “Nombres grans i petitis: notació exponencial i científica,...”.
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● 3. Sentit de les operacions. Pàg. 308.
“- Relacions inverses entre les operacions (addició i sostracció, la multiplicació i divisió,
elevar al quadrat i extreure l’arrel quadrada)”

Hauria de dir “la multiplicació i divisió”

● 6. Educació financera. Pàg. 309.
“- Informació numèrica en contextos financers senzills: interpetació.”

Hauria de dir “interpretació”

● 2. Mesurament. Pàg. 310.
“ - Representacions planes d’objectes tridimensionals en la visualització i resolució de
problemes d’àrees”

Canviar “objectes tridimensionals” per “figures tridimensionals”.

● 2. Mesurament. Pàg. 310.
“ - Representacions d’objectes geomètrics amb propietats fixades, com les longituds dels
costats o les mesures dels angles.”

Canviar “objectes geomètrics” per “figures planes”.

● 1. Figures geomètriques de dues i tres dimensions. Pàg. 310.
“- Construcció de figures geomètriques amb eines manipulatives i digitals, (programes
de geometria dinàmica, realitat augmentada).”

Hauria de dir: “- Construcció de figures geomètriques amb eines manipulatives i digitals
(programes de geometria dinàmica, realitat augmentada…).”

● 1. Patrons. Pàg. 311.
“ - Patrons: pautes i regularitats. observació i determinació de la regla de formació en casos
senzills”

Hauria de dir “Observació” (majúscula) i acabar en punt final.

● 6. Pensament computacional. Pàg. 312.
“ - Estratègies de formulació de qüestions susceptibles de ser analitzats utilitzant programes
i altres eines.”

Hauria de dir “analitzades”

● 1. Organització i anàlisi de dades. Pàg. 313
“- Anàlisi i interpretació de taules i gràfics estadístics de variables qualitatives,
quantitatives discretes i quantitatives continues en contextos reals.”

Hauria de dir “contínues”.
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Suggeriments de precisió dels continguts

● 2. Quantitat. Pàg 308.
“- Números grans i petits, notació exponencial i científica,...”

“Notació exponencial i científica” és redundant, i s’hauria de deixar amb “notació científica”.

● 2. Mesurament. Pàg. 310.
En tot el sentit de la mesura, només apareix una referència als angles, i seria molt
convenient que aparegués com a saber independent, com per exemple:

- Angles: concepte d’angle estàtic i angle en moviment, mesurament amb instruments,
interpretació i aplicació en situacions de la vida quotidiana.

● 4. Igualtat i desigualtat. Pàg. 312.
“- Estratègies de cerca de solucions en equacions i sistemes…”

Seguint el document del CeMat citat anteriorment, es proposa modificar aquest saber per

“Escribir formas equivalentes de ecuaciones y sistemas de ecuaciones y resolver con fluidez
mediante cálculo mental o con lápiz y papel en los casos simples y con el uso de la
tecnología en todos los casos”

Matemàtiques A

Suggeriments de tipus lingüístic o d’estil

● Pàg. 315.
“1.3. Obtenir totes les solucions matemàtiques possibles d'un problema activant els
coneixements i utilitzant les eines tecnològiques necessaris.”

Hauria de dir “necessàries”.

● Competència específica 3. Pàg 315.
3.2. “Crear variants d’un problema donat, modificant algun de les seves dades…”

Hauria de dir “alguna de les seves dades”

● Competència específica 5. Pàg 315.
5.1. “Deduir relacions entre els coneixements i experìències matemàtiques entre si formant
formar un tot coherent”

Hauria de dir “formant formar un tot coherent”

● 3. Sentit de les operacions. Pàg 318.
“Operacions amb nombre reals en la resolució de situacions contextualitzades.”

Hauria de dir “amb nombres reals.”
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● 5. Relacions i funcions. Pàg. 320.
“- Relacions lineals i no lineals: identificació i comparació de diferents modes de
respresentació, taules, gràfiques o expressions algebraiques i les seves propietats a
partir d'aquestes.”

Hauria de dir “representació”.

● 5. Relacions i funcions. Pàg. 320.
“-Representació de funcions: interpretació de les seves propietats en situacions de la
vida quotidiana.”

Hauria de dir “- Representació de funcions” (deixar espai entre guió i Representació).

● 6. Pensament computacional. Pàg. 320.
“- Resolució de problemes mtijançant la descomposició en parts, l'automatització i el
pensament algorísmic.”

Hauria de dir “mitjançant”.

● 6. Pensament computacional. Pàg. 321.
“ - Estratègies per en la interpretació, …

Hauria de dir “Estratègies per en la interpretació…”

● 1. Organització i anàlisi de dades. Pàg. 321.
“- Estratègies de recollida i organització de dades de situacions de la vida quotidiana que
involucren una variable bidemensional. Tables de contingència.”

Hauria de dir “bidimensional” i “Taules”.

● 3. Inferència. Pàg. 322.
“- Estatègies i eines de presentació i interpretació de dades rellevants en recerques
estadístiques mitjançant eines digitals adients.”

Hauria de dir “Estratègies”.

● 1. Organització i anàlisi de dades. Pàg. 322.
“- Estratègies de foment de la flexibilitat cognitiva, obertura a canvis, d'estratègia i de
transformació de l'error en oportunitat d'aprenentatge.”

Hauria de dir: “- Estratègies de foment de la flexibilitat cognitiva: obertura a canvis
d’estratègia i de transformació de l’error en oportunitat d’aprenentatge”, com apareix
al mateix apartat de 1r a 3r.
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Suggeriments de precisió dels continguts

● 4. Igualtat i desigualtat. Pàg. 320.
“ - Estratègies de discussió i cerca de solucions en equacions lineals i quadràtiques en
situacions de la vida quotidiana“
Seguint el document del CeMat citat anteriorment, es proposa modificar aquest saber per

“Escribir formas equivalentes de ecuaciones lineales y cuadráticas y resolver con fluidez
mediante cálculo mental o con lápiz y papel en los casos simples y con el uso de la
tecnología en todos los casos”

Matemàtiques B

Suggeriments de tipus lingüístic o d’estil

● Competència específica 4. Pàg. 323.
“4.1 Generalitzar patrons i proporcionar una representació computacional de situacions
problematizades.”

Hauria de dir “problematitzades”.

● Competència específica 4. Pàg 323.
“4.2 Modelizar situacions i resoldre problemes de manera eficaç interpretant,
modificant, generalitzant i creant algorismes.”

Hauria de dir “Modelitzar”.

● 3. Relacions. Pàg. 326.
“- Els conjunts numèrics (naturals, sencers, racionals i reals): relacions entre ells i
propietats.”

Hauria de dir “enters” en lloc de “sencers”.

● 1. Organització i anàlisi de dades. Pàg 329.
“- Estrat`ègies de recollida i organització de dades de situacions de la vida quotidiana
que involucren una variable estadística bidemensional. Taules de contingència.”

Hauria de dir “Estratègies” i “bidimensional”.

● E.2 Incertesa. Pàg 329.
Hauria de dir “2. Incertesa” per coherència amb la resta del document.

● 3. Inferència estadística. Pàg. 330.
“- Anàlisi de l’abast de les conclusions d’un estudi estadística tot valorant la representativitat
de la mostra.”

Hauria de dir “estudi estadístic”.
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Suggeriments de precisió dels continguts

● 4.- Igualtat i desigualtat. Pàg. 328.
“ - Estratègies de discussió i cerca de solucions en equacions lineals i no lineals senzilles en
situacions de la vida quotidiana“

Seguint el document del CeMat citat anteriorment, es proposa modificar aquest saber per

“Escribir formas equivalentes de ecuaciones lineales y no lineales y resolver con fluidez
mediante cálculo mental o con lápiz y papel en los casos simples y con el uso de la
tecnología en todos los casos”

Suggeriments de tipus didàctic

● 1. Mesurament. Pàg 326.
“- Raons trigonomètriques d'un angle agut i les seves relacions: aplicacions a la resolució
de problemes.”

Hauria de dir “Aplicació a la resolució de problemes en els quals intervenguin les raons
trigonomètriques d’un angle agut i les seves relacions”.

2. Comentaris i reflexions a l’annex 7 sobre l’horari setmanal d’educació
secundària obligatòria

El nou currículum d’educació secundària obligatòria suposa una baixada en les hores de
docència de matemàtiques a l’ESO. Amb la distribució horària actual, es té

1r 2n 3r 4t

3 4 4 4

I la proposta de l’annex 7 (sense àmbits) és

1r 2n 3r 4t

4 3 4 3

Per tant, a la proposta, l’interval de 1r a 3r es manté igual que la situació actual, però en
canvi a 4t hi ha una disminució d’un 25% de les hores de docència.

Sembla complex que amb aquesta disminució es puguin garantir l’assoliment dels sabers i
competències que es descriuen en el nou currículum. El treball d’aquestes noves
competències específiques requereix d’una distribució horària diferent a l’actual, i aquest
curs, especialment en Matemàtiques B, es posen les bases de l’abstracció per poder cursar
el batxillerat.
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També s’ha de tenir present que la proposta de distribució horària del batxillerat inclou una
disminució de totes les assignatures de Matemàtiques a 1r de batxillerat de 4 a 3 hores, pel
que significaria que la disminució seria a dos cursos consecutius.

Per tot això la proposta és de mantenir les 4 hores en el quart curs d’ESO.

3. Conclusions

Després de la lectura i anàlisi del document del currículum, es vol destacar una sèrie de
punts, respecte de la matèria de matemàtiques:

● Els canvis introduïts i el rerefons poden ser un motor de canvis positius. Posar al
centre la resolució de problemes o introduir el sentit socioafectiu són dos dels punts
més valuosos.

● Es troba a faltar més concreció (als sabers bàsics, per cursos…) i almenys algunes
orientacions metodològiques, de manera que la posada en pràctica d’aquest
currículum sigui factible i puguin servir de guia per als docents.

● Suggerim que les autoritats competents gestionin un bon pla de formació dels
actuals mestres d'Educació Primària i professors d'Educació Secundària perquè
coneguin i emprin amb total normalitat i aprofitament propostes metodològiques que
vagin en la direcció d’aquest currículum. D’altra manera, els canvis quedaran només
en un paper.

● Es demana un replantejament en la distribució horària de la matèria de
matemàtiques a 4t d’ESO.

● Hi ha molta preocupació pels temps establerts per a la implantació del currículum. La
quantitat d’aspectes que s’han de completar per part dels centres en tan poc temps
no sembla viable.

Esperam que aquests comentaris i suggeriments siguin d'utilitat per millorar els actuals
esborranys de Currículum i que això es pugui reflectir en una millora de la cultura
matemàtica dels ciutadans de les Illes Balears. Volem manifestar la nostra predisposició a
qualsevol col·laboració en aquesta línia.

A Palma, dia 19 d’abril de 2022

Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX
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