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ENQUESTA D’AVALUACIÓ (entregades: n=40, puntuació sobre 5) 
 
 
1.  Com valoraries la fase prèvia a la jornada (convocatòria, informació...)? 

 
                                                                                                         4,05 ± 0,95 
 
Comentaris o puntualitzacions: 
 

- Molt millor que l’anterior. 
- Es podria fer un fòrum previ per comentar els punts que es volen tractar. 
- Molt bé. 
- No hi ha hagut massa informació sobre la convocatòria. 
- Se podria haver penjat a Internet una llista de matriculats. 
- La informació, tal vegada, va arribar una mica tard. 
- Molt bé, tant per la carta com per la web. 
- Hauria d’haver confirmació de l’acceptació (N’hi va haver!) 
- La pàgina web de la Societat ha facilitat molt les coses. 

 
 
 
 
2.  Com valoraries el programa de la jornada i la seva distribució? 

 
                                                                                                   3,88 ± 0,75 
 
Comentaris o puntualitzacions: 
 

- Com sempre hi ha molt a tractar i el temps es fa curt. 
- Una mica justa de temps. 
- S’hauria d’ampliar el nombre de dies i fomentar la particiació de més professorat 
- Ha estat molt intensiu i molt seguit, tot en un dia és massa cosa. 
- Pensar, per a properes, que sempre es tendeix a voler fer massa i ho hi ha temps. 

Sobretot donar un poc més de marge a l’hora del dinar. 
- Per ventura hauríem d’haver tractat de temes que ens preocupen a tot el 

professorat de mat. i no realitzar tasques sobre aspectes tan puntuals del 
currículum. 

- Molt ben coordinat i molt ben organitzat. 
- Molt concentrat però és necessari, ja que només es disposa d’un dia. 
- Tal volta faltarien unes exposicions més didàctiques i aplicacions d’aula. 

 
 



3.  Com valoraries la feina feta i el possible profit? 
 

                                                                                        3,2 ± 0,80 
 
Comentaris o puntualitzacions: 
 

- S’ha xerrat de moltes coses, sobre tot de la problemàtica de l’ensenyament. Ara 
bé, nosaltres, sense recursos suficients, no podem fer res. 

- Un 10 pel Miquel Martorell. Molt bon moderador i molt bon col·laborador. El 
mateix per n’Antònia. 

- Valor molt la feina dels col·laboradors, sobretot la den Miquel i n’Antònia. 
- Molt bé el coordinador del grup 2 Miquel M. 
- Ha estat un tema un poc abstracte i moltes de les solucions proposades no 

depenen només del professorat de matemàtiques. 
- Si d’aquestes jornades surten algunes reivindicacions dels professors de 

matemàtiques, trobe que serà molt profitós. 
- S’haurien d’extreure conclusions que ens preocupen com a professionals: hores 

de Mat. a l’ESO, continguts del currículum tan extens a Batxillerat... i com fer 
arribar aquestes inquietuds que com a col·lectiu tenim a qui interessi. 

- En ser uns temes tan oberts, sembla que en les discussions ens hem distorsionat 
una mica. 

- Trobe que serà profitosa si arribem a algun lloc en concret. 
- Sempre s’aprenen coses. Hi hauria d’haver més hores de classe de mates a la 

setmana i així en trauríem molt més profit. 
- No només depèn del professorat. 
- Tot era molt obert i molt general: tot això ja es comenta a l’IES de forma 

continuada. 
- Molt bona, he tret molt de profit del que s’ha parlat, encara que hi ha moltes 

coses que queden obertes. 
- Crec que es podria millorar si s’establissin a priori uns objectius més concrets i 

enfocats a donar solucions pràctiques i reals als professors. És a dir, com 
connectar la vida real a les mates sense descuidar tots els aspectes formals i 
tenint en compte el poc temps que tenim a l’aula. 

 
 
4. Altres observacions: 
 

- Considero que aquesta jornada ha estat bastant positiva. 
- Ha estat un bon punt de trobada. Això ha de continuar. 
- Les dues ponències han estat una mica contradictòries: mentre a la primera ens 

han explicat com hem de contextualitzar les matemàtiques per treure’n més 
profit, a la segona ens han mostrat que, tanmateix, la manera d’avaluar els 
continguts apresos és de la manera més tradicional (a part dels exercicis de 
PISA, tota la resta eren exercicis tradicionals i antics). Per tant, què feim? 
Ensenyam les matemàtiques de forma més contextualitzada, però llavors els 
resultats de les proves tradicionals encara seran pobres? o ensenyam les 
matemàtiques per tenir una bons resultats de les proves? 

- La segona conferència ha sigut, pel meu punt de vista, un poc pesada. S’han 
exposat massa dades i molt poques conclusions o solucions. 



- Potser hagués estat bé concretar més a l’hora dels debats, o pensar que era un 
tema molt ampli i difícil concretar segons quins aspectes. També és veritat que 
el tema tractat és un poc complicat i que no només depèn del professorat la 
solució. 

- Les conclusions fetes haurien de tenir més repercussió i no quedar-se “entre 
nosaltres”. L’única cosa que no m’ha semblat bé és la presència d’alguna 
persona que vol figurar sense aportar res de nou. 

- El nom de les matemàtiques està fatal des del punt de vista dels professionals i 
els que ho poden millorar, com polítics i administratius no fan cap esforç ni en 
mitjans, ni en dotacions econòmiques. 

- A la taula rodona hauria estat bé que vingués algun representant de 
l’administració o conselleria. 

- Si no augmentam el nombre d’hores lectives de matemàtiques a l’ESO, totes les 
avaluacions que es facin donaran els mateixos resultats. 

 
 
5. Propostes: 
 

- S’hauria de fer anual (x3). 
- Propòs convidar alumnat que estigui cursant la carrera de matemàtiques en les 

properes jornades. Estaria bé escoltar la seva opinió sobre els temes proposats. 
- Més pràctiques i menys teòriques. 
- Tema per a la propera: “És possible ensenyar matemàtiques a ESO, tant als qui 

no obtindran el graduat com als qui seguiran batxiller i universitat. 


