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1. Presentació de la memòria 

 

Aquesta memòria és el document de justificació del projecte “Formació de 

professorat per a una educació matemàtica de familiars en contextos 

multiculturals”, en el marc de la convocatòria ARIE 2007 (número de referència 

00026), que s’ha desenvolupat entre els mesos d’abril de 2008 i març de 2009. 

 

 

2. Contextualització 

 

El projecte “Formació de professorat per a una educació matemàtica de familiars en 

contextos multiculturals” s’emmarca en el context de l’escola actual, caracteritzada 

per la diversitat multicultural. En aquestes escoles, sovint el que s’ensenya a 

l’alumnat no coincideix amb el que les seves famílies saben degut a la seva 

pertinença a una comunitat concreta (“funds of knowledge”, Moll, Amanti, Neff, 

Gonzalez, 1992). Així, trobem que les famílies sovint troben dificultats per a ajudar 

els seus fills en l’aprenentatge de les matemàtiques, ja que amb freqüència les 

estratègies que es fan servir actualment a les nostres escoles per a ensenyar 

matemàtiques són diferents de les estratègies que aquestes famílies van aprendre. 

Aquestes dificultats s’incrementen en el cas de les famílies que provenen d’altres 

països, ja que s’afegeixen les diferències degudes a les diferents formes d’ensenyar 

matemàtiques en els diferents països. 

 

Per altra banda, el projecte té en compte l’experiència de les Comunitats 

d’Aprenentatge. Existeixen en l’actualitat 20 escoles a Catalunya que desenvolupen 

aquest projecte, que consisteix en una transformació dels centres educatius i de la 

comunitat on aquests estan inserits per tal de millorar la qualitat de l’educació que 

s’ofereix als seus alumnes. En aquestes escoles, familiars, veïns i veïnes i altres 

persones voluntàries participen a l’escola, tant en la gestió de la mateixa com en 

les activitats d’aprenentatge de l’alumnat, per exemple en els grups interactius, i 

també en la pròpia formació de les famílies i de la comunitat (Elboj et al., 2002; 

Aubert, Flecha, Garcia, Flecha, Racionero, 2008). 

 

Partint de què els pares i mares, familiars i altres persones adultes del context de 

l’alumnat són referents importants per al seu aprenentatge, i tenint en compte els 

coneixements desenvolupats en l’educació de persones adultes, aquest projecte és 

una aportació a la formació de familiars en matemàtiques, en contextos 
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multiculturals, per a facilitar que aquests puguin ajudar els seus fills i filles a casa 

quan no tenen recursos per a fer-ho. 

 

3. Finalitat del projecte 

 

Les finalitats marcades en el projecte són: 

 

1. Contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament mitjançant la 

intervenció en la formació de familiars. Específicament, contribuir a la 

formació de familiars en l’àmbit de l’ensenyament de les matemàtiques. 

2. Obtenir un recull de materials audiovisuals per a il·lustrar situacions 

“transformadores” (que potencien l’aprenentatge) i “exclusores” (que el 

dificulten), que esdevinguin recursos per a la formació de familiars, en base a 

situacions reals i materials per al suport a la docència. 

3. Incloent la veu de totes les persones a través d’un diàleg igualitari sobre 

l’ensenyament de les matemàtiques 

 
Partint del context descrit, la finalitat del projecte ha consistit en desenvolupar 

estratègies per a la formació matemàtica de familiars, que contribueixin a 

una millora de la qualitat de l’ensenyament que s’ofereix a les nostres escoles. 

El projecte parteix de la realitat que les famílies són un referent important en 

l’aprenentatge dels nens i les nenes. En aquest sentit, hi ha evidències constatades 

per la comunitat científica internacional de que existeix una relació entre el nivell 

educatiu de les famílies i el nivell educatiu dels fills. De la mateixa manera, hi ha 

moltes famílies que volen ajudar els seus fills i no saben com fer-ho. Per aquest 

motiu, més enllà d’entendre aquesta relació des d’un punt de vista 

reproduccionista, és a dir, entendre que l’alumnat de famílies amb nivell educatiu 

baix i amb pocs recursos per a ajudar els seus fills necessàriament tindrà resultats 

educatius baixos, és necessari desenvolupar estratègies que parteixin d’aquesta 

relació des d’un punt de vista transformador: si el nivell educatiu de les famílies 

influeix en el nivell educatiu dels fills, cal augmentar el nivell educatiu d’aquestes 

famílies i donar-los recursos que puguin utilitzar per ajudar els seus fills en 

l’aprenentatge. Els programes de formació de familiars, escassos al nostre país, són 

una resposta a aquesta necessitat. 

 

Partint de les finalitats exposades, l’estratègia desenvolupada en el marc del 

projecte ha consistit en una sèrie de tallers de matemàtiques per a familiars, en 

una escola de primària i en un institut de secundària. Amb aquests tallers s’ha 

donat resposta a la necessitat plantejada, contribuint a la creació d’espais per a la 
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formació de familiars i proporcionant-los eines per a què puguin ajudar els seus fills 

i filles en l’aprenentatge de les matemàtiques, afavorint així majors possibilitats 

d’èxit educatiu per a totes i tots els alumnes. Així mateix, el desenvolupament dels 

tallers ha permès identificar temes rellevants en relació a la formació de familiars, i 

que serviran d’orientació per a la formació de professorat, per a què aquests tinguin 

eines per a afavorir l’aprenentatge de tots els nens i nenes des de la formació de 

familiars. Dos són els resultats principals que contribueixen a aquesta finalitat. En 

primer lloc, l’elaboració d’un recull materials audiovisuals, obtinguts a partir de 

l’enregistrament en vídeo dels tallers, per tal d’il·lustrar situacions i aspectes de 

l’ensenyament que contribueixen a apropar les famílies a les escoles. En segon lloc, 

un recull dels materials didàctics desenvolupats per a les sessions dels tallers, que 

poder servir de recurs per a la formació de professorat en relació a la formació de 

familiars en altres escoles, o bé per a les mateixes famílies per a treballar a casa 

amb els seus fills i filles. Ambdós materials seran descrits més endavant, en el punt 

6. 

 

En el desenvolupament dels tallers s’ha tingut en compte les experiències i 

coneixements previs dels familiars. És a dir, els familiars (tot i tenir diferents nivells 

acadèmics) tenen coneixements matemàtics que han adquirit per diferents vies, ja 

sigui acadèmica, més o menys propera a la forma com s’ensenyen ara les 

matemàtiques als nostres centres educatius, ja sigui per altres vies no 

acadèmiques. A més, aquests coneixements els poden haver adquirit al nostre país 

o en un altre, en el marc d’una altra cultura. En aquest sentit, els tallers s’han 

basat en el diàleg igualitari entre els diferents membres, mitjançant el qual les 

diferents experiències i formes de fer matemàtiques han estat valorades de forma 

igualitària. Partir d’aquest reconeixement ha facilitat les mateixes oportunitats a 

totes les persones per a accedir als recursos formatius oferts als tallers, per a 

ajudar els seus fills i filles a aprendre matemàtiques. Així mateix, ha permès posar 

en comú les diferents estratègies disponibles dintre del grup, posant de manifest 

que hi ha diferents formes de resoldre els problemes matemàtics igualment vàlides. 

En aquesta mateixa línia, el projecte s’ha desenvolupat seguint una metodologia 

comunicativa crítica d’investigació (Gómez, Latorre, Flecha, Sánchez, 2006) on, a 

partir del diàleg igualitari entre investigadors, professorat i familiars, s’han 

identificat tant els temes rellevants per a ser tractats als tallers com els elements 

exclusors i transformadors que dificulten o faciliten l’aprenentatge de les 

matemàtiques per part de les famílies i que aquestes puguin ajudar els seus fills i 

filles. 
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4. Estat de la qüestió  

 

Tal i com va quedar palès en el plantejament del projecte, existeix evidència 

suficient que mostra la importància de la vinculació de la família a l’escola. Els nens 

i les nenes que veuen a les seves mares i els seus pares anar a l’escola amb ells/es, 

ficar-se dintre de les seves aules, parlar amb els mestres i les mestres, també 

senten l’escola com a una cosa seva, com a una part més del seu entorn vital.  

 

La recerca internacional confirma aquestes evidències. Estudis com el que relaten 

Atweh, Forgasz, & Nebres (2001), o Lerman (2000) mostren que considerar la llar, 

la comunitat i les perspectives de les famílies és crucial per a millorar 

l’aprenentatge de les matemàtiques i la participació dels estudiants que han patit 

limitacions o barreres en el seu accés a la matemàtica (Allexshat-Snider, 2006). 

Treballs etnogràfics, entrevistes en profunditat, discussions amb famílies i mestres 

deixen clar la importància de buscar vies per connectar llar/comunitat i escola. La 

recerca internacional avalada planteja clarament que cal buscar aquestes 

connexions: és una reivindicació de les mares i dels pares, i també dels mestres, 

que tenen clar que la feina d’ensenyar matemàtiques (la feina d’educar) és un 

treball en el que totes dues bandes estan implicades, i cada cop ho han d’estar 

més. Ara, però, en el moment actual, en una societat que ha gaudit d’uns canvis i 

unes transformacions d’arrel, on la idea mateixa de “família” s’ha transformat, on 

molts pares i mares treballen tot el dia fora de casa, no tenen hores, o no tenen la 

mateixa disponibilitat que es tenia fa 30 anys endarrere, en un món com aquest, 

les famílies tenen molt clar que cal buscar noves formes d’implicar-se en l’educació 

dels seus fills i filles. Els models tradicionals ja no serveixen. Cal trobar noves 

formes de connectar la família (la nova família) i l’escola.  

 

A Catalunya, experiències d’aquest tipus (fins ara) només les trobem a les 

Comunitats d’Aprenentatge, projectes de transformació educativa en els que amb 

il·lusió tota la comunitat somnia plegada el tipus d’escola que volen, i s’organitzen 

per tal d’assolir-la. 

 

Tanmateix, aquesta necessitat d’establir vincles entre les famílies i els centres 

acadèmics, no només es circumscriu a les escoles que han esdevingut Comunitats 

d’Aprenentatge. És una necessitat que s’experimenta arreu. Les mares i els pares 

que han participat en el projecte coincideixen sorprenentment amb les mateixes 

preocupacions i desitjos que tenen pares i mares a tot el món, i que han quedat 

explicitats per la recerca internacional. Civil i els seus col·legues (Civil, 2001a; Civil, 
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2001b; Civil & Andrade, 2002; Civil, & Andrade, 2003; Civil, & Quintos, 2002; Civil, 

& Bernier, 2006) presenten les famílies com a mares i pares, però també com a 

aprenents (adult learners), com a facilitadors (mestres) i com a líders (referents 

per als seus fills i filles). Les famílies (i especialment les mares, donades les 

evidències que hem pogut recollir) adopten i desenvolupen multiplicitat de rols 

diferents, però importants en l’educació dels seus fills/es.  

 

L’escola tal i com afirmen Aubert, Flecha, Garcia, Flecha i Racionero (2008) està 

clar que no és l’únic espai de socialització. El grup d’iguals, els mitjans de 

comunicació i la família són entorns habituals per als nens i les nenes, que quan 

arriben a l’escola ho fan amb tot aquest marc de referència (el que Moll i altres -

1992- han anomenat “funds of knowledge”, fonaments de coneixement). Per tant, 

les actituds, expectatives, i assoliments dels nens i les nenes a l’escola venen molt 

marcades per tots aquests elements.  

 

Les famílies sobresurten com a recursos intel·lectuals (Civil, & Bernier, 2006). 

Segons el model de “parent involvement” discutit per aquestes dues investigadores, 

la família es fa ressó dels aprenentatges acadèmics de l’escola, i porta a un context 

no formal (no escolar) aquesta sèrie d’aprenentatges. Amb preguntes com “què has 

fet a escola?”, pràctiques com ajudar a fer els deures, actituds com no deixar 

passar que els nens i les nenes deixin de fer la feina de l’escola, i altres aspectes 

semblants, les mares i els pares esdevenen també referents en l’educació 

acadèmica dels seus fills i filles.  

 

Les evidències mostren que cada vegada més, aquest rol tradicional que ha jugat la 

família com a “garants” de l’aprenentatge dels fills/es, a casa, s’externalitza i 

traspassa les fronteres de la llar. Els pares i les mares demanden estar presents a 

les escoles, a tots els espais importants per als seus fills i filles, i a on es poden (i 

cal) prendre decisions. A Catalunya les Comunitats d’Aprenentatge en són un 

exemple. A Europa hem constatat altres experiències i formes que mostren aquesta 

tendència, com son els “Parent nights” de Suècia, tallers e matemàtiques per a 

famílies, en horari extraescolar. Al Regne Unit també hi ha treball amb les famílies, 

tot i que en una escala molt més reduïda. Res comparable amb la feina i la 

trajectòria que porten feta a l’altra banda de l’Atlàntic, a Estats Units, on els 

programes de “parent involvement” són habituals, i ben reconeguts. El mateix 

ocorre a Austràlia, on les escoles tenen una àmplia tradició de treball amb les 

famílies, i fins i tot hi ha un “National Council”. En d’altres parts del món, també 

sobresurten cada vegada més experiències d’aquest tipus, que tot i que de manera 
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puntual, sembla indicar que la tendència en els propers anys és que la família 

recuperi el “terreny” que han agafat la TV i les noves tecnologies, arran els canvis 

estructurals que s’han produït en les modernes societats de la informació (on és 

habitual que els dos membres adults de la família treballin fins tard, i els nens i les 

nenes o bé estiguin amb els avis, o bé amb la minyona). A la recerca que hem dut 

a terme, hem constatat que les famílies no deixen de preocupar-se de l’educació 

dels fills, i són molt exigents a l’hora de buscar recursos i formes de poder ajudar-

los, donades les seves situacions particulars.  

 

D’altra banda, el que mostra la recerca internacional és que aquest apropament de 

la família a l’escola, no està exempt de problemes i conflictes. La formació prèvia 

dels pares i les mares, els seus coneixements (o manca d’ells) pel que fa a les 

matemàtiques, les seves percepcions i expectatives de com ha de ser ensenyada la 

matemàtica, etc., fan que sovint es creïn situacions de tensió, particularment en 

aquest cas que són les matemàtiques (Abreu, Cline, & Shamsi, 2002; Civil, Díez-

Palomar, Menéndez-Gómez, Acosta-Iriqui, 2008). Val a dir, a més, que la 

matemàtica, com a subjecte d’ensenyament, ha donat un gran canvi en els darrers 

anys tant a nivell internacional, com a casa nostra. A nivell internacional es va viure 

durant els anys 60 del segle XX una gran transformació en l’ensenyament de la 

matemàtica (Bourbaki, Dienes, 1970), que va acabar en catàstrofe (Klein, 1976). 

Aquella desfeta en realitat va ser molt positiva, perquè va ser l’origen d’una 

“revolució” pel que fa a com pensar l’ensenyament de la matemàtica. Al costat dels 

partidaris d’una matemàtica “moderna” revisada, van aparèixer les persones que 

pensaven que era millor un “back-to-basics”. En aquest context, es va donar el que 

s’anomena “la reforma de les matemàtiques”. L’NCTM va posar els seus estàndards, 

que avui dia es fan servir a tot el món com a referents de currículums que cada 

vegada estan més centrats en competències (tot i que aquí nosaltres ens 

manifestem crítics cap a un currículum només centrat en competències, i no en 

continguts). Pluralitat d’enfocaments varen sorgir (matemàtica realista, 

etnomatemàtica, matemàtica crítica, etc.), que han canviat radicalment el com 

s’ensenyen les matemàtiques ara, que fa 20, 30 o 40 anys enrere. Remillard & 

Jackson (2006) analitzen clarament l’impacte que ha tingut la matemàtica de la 

reforma sobre les maneres que tenen per implicar-se en l’educació matemàtica dels 

seus fills i filles. Seguint les aportacions de Peressini (1998), centrades a les 

percepcions de les famílies sobre la reforma de l’ensenyament de la matemàtica, 

Remillard & Jackson (2006) examinen com les diferències que apareixen en 

l’ensenyament de la matemàtica esdevenen barreres que dificulten la participació 

de la família, i creen una davallada d’autoconfiança en els pares i les mares, que ja 
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no se senten capaços, o amb coneixement suficient (ni tan sols vàlid) per poder 

ajudar els seus fills i filles.  

 

Això, per suposat, afecta i molt a com veuen, entenen i perceben els pares i les 

mares que ha de ser ensenyada la matemàtica. I què esperen de l’escola. La 

recerca deixa entreveure clarament que els pares i les mares dipositen en l’escola 

unes expectatives que de vegades creuen (pensen) que no estan complides, 

simplement pel fet que ara no reconeixen en els mètodes actuals que es fan servir 

per ensenyar les matemàtiques, les matemàtiques que ells o elles havien aprés 

temps enrere. I això és font de conflicte. Civil, Díez-Palomar, Menéndez-Gómez, 

Acosta-Iriqui (2008) mostren com aquestes diferències estan a l’origen de molts 

conflictes entre pares i mares, amb els seus fills i les i les mestres. Són usuals 

comentaris com “jo això ho feia d’una altra manera”, o “en la meva època, ens 

feien cantar les taules de multiplicar”, entre d’altres. Els pares i les mares no 

entenen com resol els exercicis el mestre o la mestra i, a sobre, aquests mètodes 

de vegades no s’assemblen als que varen aprendre ells i elles. Llavors, quan ajuden 

els fills/es amb els deures, les indicacions que els hi donen moltes vegades l’únic 

que aconsegueixen es confondre més el nen o la nena, abans que ajudar-lo.  

 

La procedència de la família també és un criteri rellevant pel que fa a la connexió 

entre la llar i l’escola, o com a mínim, en termes d’ensenyament i aprenentatge de 

els matemàtiques. Abreu, Cline, & Shamsi (2002) expliquen el cas d’una noia 

pakistanesa, al Regne Unit, amb problemes d’adaptació a la seva escola pel fet de 

tenir una cultura diferent, però, sobretot, pel fet de tenir una escolarització 

diferent. Ella estava acostumada a fer altres procediments per resoldre les 

activitats matemàtiques, i a més, els continguts del currículum de matemàtiques 

que s’ensenya a Pakistan no corresponen (seqüencialment parlant) als que es fan al 

Regne Unit. El resultat fou una manca de comunicació entre la mestra i ella, i entre 

ella i les seves companyes (no per l’idioma, sinó per la mateixa matemàtica) que es 

resolgué en la seva contra. Episodis com aquest també es reprodueixen a altres 

parts del món. Gorgorió, Prat, Santesteban (2006) relaten el cas d’una mare de 

Veneçuela, a una escola catalana, que després d’haver-se barallat amb els deures 

de matemàtiques de la seva filla, i havent-li ensenyat el mètode de restar que 

s’aplica a Veneçuela per resoldre les restes, va acabar anat a parlar amb el mestre 

de matemàtiques i li va demanar si era que “a Veneçuela ens ensenyen a restar 

malament”. Situacions com aquesta deixen entreveure aspectes que la recerca 

desvela com a molt important en la iniciativa que poden prendre les famílies com a 

“recursos intel·lectuals” per als seus fills (i per tant, com a referents de 
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coneixement). La seva agència es veu qüestionada per un sistema (o unes 

persones) que de vegades no són permeables ni escolten altres maneres de fer 

matemàtiques, igualment vàlides, des del punt de vista de la correcció dels 

resultats. A Estats Units, Civil i el seu equip tenen abundants evidències de casos 

semblants que es donen en els punts de trobada entre les tradicions escolars 

Llatina (especialment del nord de Mèxic, sobretot), i nord-americana. 

 

D’altra banda, l’estat actual de la recerca en educació matemàtica, pel que fa a les 

famílies, també destaca l’impacte d’unes variables tradicionals en el camp de les 

ciències socials, com és la classe social i l’ètnica. La classe social ha estat sempre 

un tema rellevant des del punt de vista de l’educació matemàtica. Està àmpliament 

demostrat que existeix una desigualtat en els resultats acadèmics que assoleixen 

els i les estudiants de classes socials baixes (Campbell, Hombo, & Mazzeo, 2000; 

Hart, 2003; Allexshat-Snider, 2006). Martin (2006) ha fet un gran treball amb les 

famílies afroamericanes a Estats Units (a Chicago, exactament), i ha deixat palès 

com la “Critical Race Theory” permet fer llum a la situació que viuen centenars de 

famílies afroamericanes, dels suburbis urbans, que pateixen una situació d’exclusió 

social. L’enfocament crític li permet legitimar i valoritzar l’aprenentatge de les 

matemàtiques i la participació com a formes “racials” d’experiència. D’aquesta 

manera, es fa ressó del treball que des de mig segle porten desenvolupant les 

persones vinculades al Civil Rights Project, que des dels anys 50 del segle XX no 

han deixat de lluitar per un món sense exclusions per motiu de color de la pell. 

Moses (2001), un dels principals activistes, va agafar l’àlgebra com a recurs per 

superar la situació de fracàs escolar que mols nens i nenes afroamericans 

afronten(aven) a les escoles. Martin, des del punt de vista del “parent 

involvement”, destaca la matemàtica com a punt de trobada de la família, 

valorització de la seva cultura, i punt de reflexió per adoptar una posició crítica 

envers el món. Una cosa semblant al que les persones que treballen des del punt 

de vista del “social justice” fan (Gutstein, 2005, 2006).  

 

La classe social també es continua treballant avui dia des del vessant de les teories 

estructuralistes de l’aprenentatge i la sociologia de l’educació. Anderson & Gold 

(2006) mostren com el concepte d’habitus desenvolupat per Bourdieu continua 

servint per denunciar situacions en les que la cultura hegemònica de l’escola (el 

discurs acadèmic) no coincideix amb la cultura de la família, i això acaba per 

dificultar l’aprenentatge de les matemàtiques d’aquells nens i nenes. Integrant 

aquest concepte en una perspectiva socio-cultural, analitzen el cas d’un grup de 

nens de preescolar, seguint les passes d’un estudi fet al Regne Unit per en Baker, 
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Street & Tomlin (2002). Igual que ells, Aderson & Gold (2006) agafen una definició 

social de “numeracy” (alfabetització matemàtica) per contrastar les pràctiques 

matemàtiques a l’escola i a la llar.  

 

Aquests són alguns dels principals aspectes que la recerca actual està tractant al 

voltant de la implicació de les famílies en l’ensenyament de les matemàtiques que 

reben els seus fills a les escoles. Tanmateix, encara hi ha obertes preguntes sense 

resposta, que tenen un impacte clau en aquest àmbit. Per exemple, una pregunta 

que sorgeix a tot arreu, no importa quin sigui el lloc del món, és per què les 

famílies s’involucren? Què fa que les famílies adoptin aquest rol? Malgrat els canvis 

que estem vivint al nucli familiar, malgrat que ara com ara el temps per a dedicar 

als fills i les filles és més reduït, les mares i els pares continuen buscant fórmules 

per estar presents a l’educació escolar dels seus fills i filles. I si no en troben, les 

demanen. Hoover-Dempsey i els seus col·legues fa molts anys que hi treballen en 

aquest tema i encara continua fent-se la mateixa pregunta (per què), que és la 

pregunta que ens fem tots i totes les que treballem en aquest àmbit (Hoover-

Dempsey, & Sandler, 1997; Hoover-Dempsey, Walker, & Sandler, 2005; Hoover-

Dempsey, Walker, Jones, Reed, 2002; Hoover-Dempsey, Battiato, Walker, Reed, 

DeJong, Jones, 2001; Hoover-Dempsey, Walker, Sandler, Whetsel, Green, Wilkins, 

Clossen, 2005). Ells han trobat diverses raons (cap d’elles concloent), que van des 

de les motivacions psicològiques, fins a aspectes més socials. D’una banda, hi ha 

famílies que pensen que el seu rol és esdevenir “partícips” a l’educació dels fills/es. 

Senten un “positive sense of efficacy” per ajudar els nens/es a tenir èxit a l’escola. 

Altres famílies el que els hi passa és que reben una invitació de l’escola, i llavors 

senten que han de participar. No és que la iniciativa parteixi d’ells o elles, sinó que 

s’apunten a quelcom iniciat per l’escola (o per algú altre). I, finalment, també hi ha 

les famílies que pensen que tenen tot un seguit de coneixements que ajudaran als 

seus fills/es a tenir èxit a l’escola, i, per tant, és necessari que busquin espais per 

transmetre’ls-hi. Tanmateix, sigui el cas que sigui, Hoover-Dempsey (igual que 

altres col·legues, com Epstein, Henderson, Jeynes, i Weiss) han constatat 

clarament que la involucració de les famílies a l’escola influeix en els resultats que 

obtenen els nens/es a l’escola, a través de “home-based, school-based” pràctiques, 

i altres formes de participació. A més, les percepcions que tenen els nens i les 

nenes de la implicació dels seus pares a la seva escola també té un impacte 

clarament positiu. El nen que veu la seva mare anar a l’escola per fer 

matemàtiques, com ell, i que a més després l’ajuda a casa, veu l’escola com un 

tema que és molt important a casa seva i, per tant, el cuida.  
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Tot i amb tot, malgrat la feina feta, encara les persones que ens dediquem a 

estudiar com connectar la família amb les escoles (perquè tenim molt clar que això 

es profundament positiu pels estudiants i per les seves notes a matemàtiques), 

continuem buscant més formes efectives de trobar aquests ponts. Formes que 

serveixin per superar els reptes d’un món canviant. I per això cal estudiar cada dia i 

escoltar les veus de les persones que són les protagonistes dels cavis, i tractar de 

veure per on aniran les tendències, per tal de avançar-nos i tenir respostes que 

puguin millorar el treball futur tant de les nostres escoles, com de les nostres 

famílies i, en conjunt, de les nostres comunitats. Aquest és el repte de futur que es 

planteja actualment a l’estat de la qüestió.  

 

5. Temes treballats i principals aportacions 

 

Durant aquest any de feina amb les famílies, hem treballat a dos centres, una 

escola de primària, i un institut de secundària. L’escola, una Comunitat 

d’Aprenentatge, està situada a Viladecans, un barri de l’àrea metropolitana de 

Barcelona, en un barri que es caracteritza per la marginació i l’exclusió social. 

Malgrat tot, i gràcies al funcionament com a Comunitat d’Aprenentatge, aquesta 

escola sovint es citada com a referent no només a Viladecans, sinó a tot l’Estat. 

L’institut de secundària, està situat al barri de Sant Andreu de Barcelona. És un 

institut amb una àmplia tradició de participació i implicació en activitats. Acull a 

molts estudiants immigrants, o fills i filles d’immigrants, especialment de països de 

l’est (repúbliques ex-soviètiques).  

 

(a) Diferències entre les formes / estratègies matemàtiques aplicades per 

les famílies, i les que es fan servir actualment a les escoles.  

 

El treball que hem dut a terme mostra evidències que coincideixen amb diversos 

dels temes que destaca la recerca internacional. Tal i com hem vist, les diferències 

entre les matemàtiques que van aprendre els pares i les mares a l’escola, fa anys, i 

les matemàtiques que es fan actualment a les escoles, és un tema de conflicte, 

dificultat, i repte. Ho he pogut comprovar a temes com per exemple la resolució 

d’equacions d’una incògnita, contingut que es treballa a la secundària. Actualment, 

com a conseqüència moltes vegades de l’ús de la metàfora de la balança, el 

procediment per trobar el valor de la incògnita és una mica diferent al que es feia 

servir a les escoles fa anys. Aquesta diferència, que és completament 

procedimental, d’alguna manera el que fa és complicar les coses a les famílies quan 

volen ajudar els seus fills i filles a resoldre l’activitat, perquè a la llibreta “surten” 
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més números que “en principi” no tocaven. Aquest només és un exemple. Hem vist 

altres situacions en les que la diferència no només es generacional, sinó cultural. 

Aquest és el cas de la suma o resta de fraccions amb diferent denominador. A 

Armènia no apliquen el m.c.m. per trobar el valor corresponent al denominador 

comú de les fraccions amb les que estem operant. Apliquen un mètode molt més 

intuïtiu i reflexionat. Però també, molt diferent del que es fa a les escoles catalanes, 

actualment. El càlcul del m.c.m. no és un càlcul exempt de procediment: i cal 

conèixer el procediment per fer-lo servir.  

 

(b) Diferències en la ràtio de participació entre l’escola i l’institut  

  

Un altre element (que ens va sobtar molt al començament) ha estat la diferència en 

termes de participació entre l’escola i l’institut. La nostra expectativa inicial és que 

seria a l’escola on més persones tindríem participant, mentre que a l’institut seria 

més complicat aconseguir arribar a la comunitat. El nostre argument d’entrada era 

que a mesura que els fills/es es van fent grans, la família deixa més en mans del 

centre la tasca de l’ensenyament. I, d’altra banda, també pensàvem que a més 

edat, més autonomia van adquirint els nens i les nenes, i menys intervenen les 

famílies en aspectes com ara l’escola. Ens vàrem equivocar. A l’escola de primària 

hem tingut una assistència remarcable. Pares i mares de la comunitat s’han bolcat 

sobre el projecte, i l’han fet viure. Però la resposta a l’institut ha estat decididament 

una sorpresa, pel seu volum. L’explicació que hem trobat, després de parlar-la i 

compartir-la també amb les escoles, i les famílies, és que el pas de l’escola a 

l’institut és un pas crucial. I ho és per diverses raons. D’una banda perquè els nens 

i les nenes van a un altre context, a un altre entorn, amb tot el que això suposa. 

Però, de l’altre, perquè el nivell d’exigència canvia: els continguts es van fent “més 

complicats” i, també, comencen a aparèixer notes no tan satisfactòries en el full de 

qualificacions dels fills/es. És en aquest moment que les famílies es preocupen 

decididament. Però, com que els continguts són més avançats que els que es fan a 

primària (que en principi són més propers en general), moltes vegades les famílies 

senten que no tenen formació suficient per poder ajudar els seus fills i filles. Per 

aquest motiu veuen els “Tallers de matemàtiques” per a pares i mares com una 

oportunitat de repassar (recordar) o aprendre com resoldre els problemes i les 

activitats de matemàtiques que fan els seus fills a l’aula, per poder ajudar-los 

després a casa. Això redunda també en la pròpia imatge que tenen els pares i les 

mares com a “persones que saben matemàtiques i poden ajudar els seus fills/es”, 

que coincideix amb el que altres estudis han trobat (Remillard & Jackson, 2006). 
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Quan hem contrastat aquesta reflexió amb les famílies, hem vist que aquest pot ser 

un motiu que expliqui les diferències entre escola i institut.  

 

(c) La relació centre / família  

 

Les dades recollides durant aquest any mostren que els “Tallers de Matemàtiques” 

han esdevingut espais de connexió entre la llar i la família. Actualment a les nostres 

escoles i centres educatius tenim diversos espais de participació, el més comú dels 

quals és l’AMPA (l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes). Aquesta associació pot 

participar en les activitats del centre, en els espais de decisió. Però moltes vegades 

això s’orienta més a aspectes no tan acadèmics relacionats amb la formació i els 

recursos que tenen pares/mares i docents per treballar les matemàtiques, sinó 

aspectes més de caire organitzatiu o de decisió relativa al centre (viatges de fi de 

curs, inversions, demandes relatives al mobiliari, activitats extraescolars, menjador, 

etc.).  

 

Els tallers han cobert aquest buit, d’un espai on famílies estiguin fent o coneixent el 

que es fa a l’escola (en referència a les matemàtiques). De fet, la demanda més 

comuna entre les famílies que han participat en el projecte ha estat la necessitat 

d’incloure els i les mestres en els tallers. Una reivindicació que queda pendent pel a 

exploracions o projectes futurs.  

 

(d) La comunicació amb els i les docents 

 

Les dades que hem recollit mostren que hi ha un sentiment generalitzat entre les 

mares i els pares que tenen nens i nenes a secundària que senten que no hi ha 

comunicació amb el professorat de matemàtiques. Després de contrastar aquesta 

dada amb el grup de discussió, i el professorat dels centres, s’ha posat de manifest 

que aquesta percepció s’explica pel rodatge de professorat de diferents matèries 

que es produeix a la secundària. Una diferència entre primària i secundària és 

precisament que a primària la mateixa persona imparteix totes les matèries, 

mentre que a la secundària, trobem l’especialista de matemàtiques, el de llengua, 

el de ciències socials, etc. Cada matèria té la persona que la imparteix. Això fa més 

difícil fer tant la coordinació, com el seguiment i la comunicació amb les famílies. 

Qui es comunica és el tutor o tutora, que ha de recollir d’una banda els comentaris 

de la família, i de l’altra les impressions del professor/a corresponent. Té un paper 

intermediari, que fa que de vegades des d’algunes de les famílies se senti la 

comunicació com a feixuga, o llunyana, o difícil. Aquesta és una gran diferència 
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amb la primària. En aquest cas, les famílies senten que poden parlar, i dialogar 

amb la mestra o el mestre, sense cap problema. Una opinió que és compartida pel 

grup de persones adultes del panel d’avaluació dels resultats (veure memòria), que 

com a pares i mares també comparteixen aquest sentiment.  

 

D’altra banda, i a banda d’aquesta via de comunicació entre família i escola, el que 

sí que queda palès amb els tallers de matemàtiques que vàrem implementar va ser 

la necessitat de més recursos, més espais on puguin coincidir mestres i famílies, no 

només per platejar les seves demandes, sinó per treballar plegats per l’educació 

dels nens i les nenes. Més espais per compartir, des del nostre punt de vista, basat 

en les matemàtiques, diferents maneres de fer, de resoldre els problemes, i, per 

tant, de valoritzar i legitimar el coneixement (“funds of knowledge”) que poden 

aportar les famílies. El cas de la Comunitat d’Aprenentatge és un bon exemple 

d’això: el tenir a famílies que entren a les aules, permet incrementar les 

interaccions que tenen els nens i les nenes amb persones adultes (una cosa que ja 

va demostrar en Vygotsky (1979) que era clau per al desenvolupament del nen/a), 

així com tenir persones disposades a compartir solidàriament el que ja saben, i 

millorar així la qualitat de l’aprenentatge de l’aprenentatge. De fet, una pregunta de 

recerca que encara està per explorar, més sistemàticament, és si la classe social, el 

país de procedència i/o l’ètnia, són variables rellevants per explicar que una mare 

senti que pot aportar alguna cosa al funcionament de l’aula.  

 

(e) La creació del sentiment o la identitat de “grup” 

 

Invariablement els grups de familiars que han participat a les 4 edicions de tallers 

que hem dut a terme al llarg d’aquest darrer any, van accelerar el treball (i 

l’aprenentatge conseqüent) en el moment que van començar a funcionar com a 

“grup”. Quan va sorgir aquest “esperit”, va ser quan ja tothom se situava a sí 

mateix/a i situava a la resta de persones, de manera que es podien generar més 

dinàmiques, i més productives. Des del punt de vista de la recerca en ciències 

educatives, els estudis indiquen que aquest sentiment és una part central de 

l’aprenentatge (si ho mirem amb les lents del funcionament grupal). Lave & Wenger 

(1991) parlen de “comunitat de pràctica”. Hem analitzat i discutit amb un grup de 

recerca europeu sobre educació matemàtica (amb la presència de Abreu, César, 

Crafter, Valero, entre d’altres) aquest aspecte de la recerca. També ho hem fet 

amb els pares i les mares participants a la recerca. Es coincideix en general a 

destacar-lo com a important, i tot i que no tenim evidències per demostrar que es 

tracta d’una “comunitat de pràctica” strictu senso, sí que les eines metodològiques 
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que ens donen Lave & Wenger (1991) ens han servit per analitzar acuradament 

aquest aspecte. Podem dir que crear un “ambient de grup”, és un requisit necessari 

per treballar amb les famílies (i amb persones adultes) les matemàtiques. En 

aquest sentit, les activitats per trencar el gel van ser especialment útils, i és una 

pràctica que es fa servir internacionalment quan es treballa amb les famílies (Civil, 

Quintos, 2002). 

 

(f) La negociació dels rols en el grup 

 

Les mares són les participants majoritàries en els tallers de matemàtiques. Han 

participat també pares, però en menor mesura. No tenim evidències per explicar els 

motius d’aquest fet (situació laboral, repartiment de rols dintre de la parella, etc.). 

De tota manera, sí que hem constatat que en el funcionament del grup, en el fet de 

constituir-se com a grup, sempre (en tots els casos) s’ha produït una negociació de 

rols, que moltes vegades està marcat pel caràcter de cadascú, però que també hem 

observat que hi ha un tema de gènere que afecta. Com deia en Mead (1982), un 

sociòleg que es va dedicar a fer moltes etnografies observant grups humans, i com 

es constituïen, funcionaven, etc., la persona esdevé persona en el grup, i perquè 

està ubicada dintre d’un grup. Ell explicava que la persona primer és individu (I), 

però que amb el contacte i a través de les interaccions esdevé una persona 

diferenciada pels demés (me), i tot això fa que aquesta persona, individu que té 

una part individual, i altra social, construeixi la seva identitat personal en el marc 

dels límits establerts per aquests dos elements, i en prengui autoconsciència (self). 

Aquest procés és el que es troba en el fons dels rols. La nostra identitat depèn del 

com ens presentem a la resta de persones. I les interaccions que generem venen 

marcades per aquesta presentació. En termes del grup, i dels tallers, hem pogut 

constatar aspectes rellevants, com el fet de l’agència (és a dir, com persones que 

no se sentien amb confiança en el seu coneixement de la matemàtica, acabaven 

desenvolupant aquest sentiment de confiança, amb el conseqüent impacte en la 

seva relació amb els fills, a casa). Aquests resultats són consistents amb el que diu 

la recerca internacional (Civil, Planas, Quintos, 2005; Civil, Díez-Palomar, 

Menéndez-Gómez, Acosta-Iriqui, 2008; Gorgorió, Prat, Santesteban, 2006; Abreu, 

Cline, & Shamsi, 2002), tot i que encara van més enllà en fer la connexió entre el 

funcionament del grup i la identitat (en termes d’agència), mitjançant el concepte 

de “rol”. Aquesta perspectiva és una mica més social que les anteriors esmentades, 

que acostumen a centrar-se molt a la persona individual i la seva capacitat 

d’agència, però com manifestació (o resultat) d’un procés reflexiu, no com a 
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indicador de la seva posició envers el grup. El que mostren les dades és que la 

identitat, al cap i a la fi, és social.  

 

(g) Percepcions de les famílies sobre les matemàtiques 

 

Les percepcions de les famílies sobre les matemàtiques ha estat un tema 

àmpliament estudiat per la comunitat científica internacional. Mares i pares de tot 

el món han deixat constància del què pensen de com s’han d’ensenyar les 

matemàtiques, sota la base de les seves experiències prèvies. Civil, Díez-Palomar, 

Menéndez-Gómez, Acosta-Iriqui (2008), han escrit casos de mares llatines que 

demanden a les escoles d’una ciutat del SouthWestern d’USA que ensenyin als seus 

fills i filles les taules de multiplicar, en comptes de fer servir taules de cent números 

(a-hundredth chart) o línees numèriques (number lines) com a recurs per ensenyar 

a fer multiplicacions. Les estratègies de la matemàtica de la reforma (que es basa 

molt en la comprensió dels procediments, i l’ús de materials manipulables com a 

suport i il·lustració de les explicacions) són alienes a l’experiència d’aquestes 

mares, que varen aprendre a multiplicar fent les cantarelles de les taules. Per tant, 

la seva percepció de com cal aprendre a multiplicar és repetint les taules una 

darrera l’altra. En les dades que hem recollit durant aquest darrer any, també 

trobem exemples de percepcions sobre les matemàtiques, i com cal ensenyar-les. I 

els pares i les mares, quan treballen amb els fills/es a casa, prioritzen la manera 

que ells/es van aprendre matemàtiques, que de vegades no coincideix amb la que 

fan servir els mestres a l’actualitat. Comentaris com “al meu país es fa diferent”, o 

“això jo no ho faig així”, són habituals i evidencien la distància cultural i 

generacional que de vegades hem comentat, en alguns punts del currículum de 

matemàtiques (altres vegades, el que ocorre és simplement que no recorden què 

van estudiar, o tenen una idea superficial, però quan s’han d’aplicar les estratègies 

per resoldre un problema concret, llavors no es recorda la manera de procedir 

exactament). En els casos més extrems, quan no s’entén el que ha posat el mestre 

a la llibreta del nen o de la nena, es diu que “el mestre explica malament”. Això té 

un impacte en els propis estudiants, i en com responen a la classe de 

matemàtiques.  

 

(h) Cap a una nova manera de plantejar la implicació de les famílies 

 

Les teories del dèficit estan molt desprestigiades actualment en les recerques que 

es fan. Fer un estudi per dir que l’escola el que fa es reproduir les desigualtat 

socials no serveix per transformar la situació. La gran aportació d’aquestes teories 
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va ser constatar la situació de desigualtat. En didàctica de la matemàtica es 

continuen fent aportacions interessants que deixen de banda l’enfocament del 

dèficit, i miren d’analitzar què és el que exclou, per trobar-ne actuacions o principis 

de transformació (Anderson & Gold, 2006).   

 

Atenent a les aportacions de les famílies, els docents i la resta de persones que han 

participat en aquesta recerca, el que cal és crear espais, on es produeixi aquest 

diàleg entre l’escola i la família, on les diferents cultures siguin permeables, i es 

generin el que Gutiérrez anomena “hybrid practices” (Gutiérrez, Baquedano-Lopez, 

Tejada, 1999; Gutiérrez, Baquedano-Lopez, Alvarez, Chui, 1999). Tal i com afirmen 

Calabrese, Barton, Drake, Perez, St.Louis, & George (2004), cal trobar una nova 

manera de conceptualitzar la implicació de les famílies que permeti situar les mares 

i els pares tant com subjectes com agents a les escoles. L’enfocament dialògic 

(Flecha, 1997, 2000; Aubert, Flecha, Garcia, Flecha, Racionero, 2008) pot 

esdevenir una opció en aquest sentit. Les dades recollides entre les reflexions fetes 

als tallers de matemàtiques mostren que sí, que les famílies (sobretot a la 

secundària) senten que cal un espai per dialogar amb els docents. No només que 

l’escola els deixi entrar per decidir sobre l’excursió de final de curs. També es 

demanda decidir sobre com s’ensenya, què s’ensenya, com es pot aportar, com es 

poden crear aquestes pràctiques híbrides de les que parla Gutiérrez (a partir de la 

seva experiència de recerca a UCLA) Baquedano-Lopez & Tejada (1999), que 

uneixen els “funds of knowledge” de les famílies, amb el coneixement escolar / 

acadèmic que s’ha de facilitar a l’escola (component instrumental de 

l’aprenentatge, segons l’enfocament de l’aprenentatge dialògic). 

 

6. Assoliment dels objectius establerts 

 

A continuació, descrivim els objectius plantejats en el projecte, així com la forma en 

què cadascun d’aquests s’han aconseguit. L’objectiu general del projecte ha 

consistit en: 

 

1. Consolidar una formació de familiars de caire intercultural mitjançant la creació 

de recursos formatius destinats al professorat de matemàtiques, tenint en 

compte les aportacions de l’ensenyament de persones adultes, des d’un punt de 

vista d’innovació educativa. 

2. Identificar situacions de classe reals, amb l’objectiu de promoure estratègies de 

formació de familiars en un context d’atenció a la diversitat, sota la base d’un 

enfocament centrat en l’equitat educativa i la diversitat cultural. 
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Aquest objectiu s’ha concretat en els següents objectius específics: 

 

1. Identificar els elements i estratègies educatives concretes del treball amb 

persones adultes en l’àmbit de l’ensenyament de les matemàtiques, incloent la 

vessant multicultural. 

2. Crear recursos formatius destinats a mestres de matemàtiques en l’educació de 

persones adultes, per tal de promoure l’ús d’estratègies educatives que 

potenciïn l’equitat educativa i la igualtat d’oportunitats, en l’àmbit de la formació 

de familiars. 

3. Oferir recursos per a una formació de professorat de qualitat i innovadora, amb 

clares connexions amb situacions reals d’aula, per promoure una formació de 

familiars en l’àmbit de la didàctica de les matemàtiques igualitària i inclusiva per 

totes les persones adultes participants, sense perjudici de la seva procedència. 

4. Promoure la cohesió social i el respecte entre les cultures. 

 

La consecució d’aquests objectius s’ha dut a terme a partir dels següents elements, 

que descrivim: 

 

a) Creació de recursos formatius en matemàtiques per a familiars. 

 

El projecte ha donat lloc a dos tipus de materials: 

 

1. Recull de materials per a la formació matemàtica de familiars. 

 

Aquests materials estan basats en les activitats treballades durant els dos tallers 

que s’han desenvolupat (veure annex). És a dir, són materials creats a partir de la 

pràctica desenvolupada en activitats reals de formació matemàtica de familiars. 

Aquesta és una de les principals aportacions d’aquests materials tant pel que fa a la 

seva capacitat de donar resposta a la necessitat formativa a què ens dirigim en 

aquest projecte, com per la innovació que suposen en un camp en el que no trobem 

materials dirigits a aquest tipus de formació. 

 

Els continguts dels tallers –recollits en els materials– van ser decidits a partir del 

diàleg amb els claustres dels centres, amb qui es van identificar els continguts més 

rellevants i que més dificultats comporten a l’alumnat. De la mateixa manera, s’han 

tingut en compte les opinions de les famílies en quant als continguts que 
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consideren que són més difícils d’assolir per als seus fills i en els que ells mateixos 

tenen més dificultats per a ajudar-los. 

 

Les activitats dels tallers han tingut en compte també els mateixos materials que es 

fan servir a classe (llibres de text i altres materials) i la forma en què s’està 

explicant el contingut a l’alumnat. D’aquesta manera els tallers han ajudat a les 

famílies a conèixer tant el que estan aprenent els seus fills a les classes de 

matemàtiques com la manera en què els ho estan ensenyant. A partir dels 

materials dels tallers, s’ha elaborat el recull de materials, que han estat millorats a 

partir de les aportacions de professorat de persones adultes i de familiars d’alumnat 

de primària i secundària, amb qui han estat contrastats a partir de grups de 

discussió comunicatius.  

 

En el recull, els materials estan estructurats per temes, segons els continguts que 

es van tractar als tallers, i estan dividits en dos blocs: activitats per a primària i 

activitats per a secundària, tot indicant per a cadascuna el curs a què correspon. 

Per cada tema, s’hi inclouen explicacions didàctiques, tenint en compte com 

s’expliquen a les escoles, i s’inclou un llistat d’activitats, exercicis i/o problemes. Els 

temes també estan il·lustrats amb referències històriques i de diferents cultures, i 

s’inclouen alguns jocs per a què les famílies puguin treballar els continguts amb els 

fills i filles des d’una perspectiva més lúdica. 

 

L’objectiu d’aquest recull de materials és que puguin ser difosos per a ser utilitzats 

com a recurs per a mestres en altres espais de formació matemàtica per a 

familiars. Així mateix, també han estat pensats per a què les pròpies famílies els 

puguin fer servir amb els seus fills i filles. 

 

2. Materials audiovisuals per a la formació matemàtica de familiars. 

 

Les sessions dels tallers van ser enregistrades en vídeo (amb el consentiment de 

les persones participants), amb l’objectiu de poder recollir situacions clau que 

potencien i/o dificulten l’ensenyament de matemàtiques per part dels familiars. A 

partir del recull d’aquestes situacions s’ha elaborat un material en suport digital 

(veure annex) on es mostren aquestes situacions, oferint estratègies efectives que 

poden ser aplicades a la formació de familiars.  

 

Així, en el material digital s’inclou, a més d’una breu descripció del projecte, per 

una banda l’explicació breu d’algunes estratègies efectives que han estat 
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identificades en els tallers per a familiars, i per una altra una selecció de clips que 

mostren algunes de les activitats que s’han dut a terme. 

 

De forma similar als materials en paper, l’aportació principal dels exemples recollits 

al vídeo és que mostren situacions reals extretes dels tallers amb familiars; tant les 

estratègies o elements que s’han identificat com a rellevants per a la formació 

matemàtica de familiars, per exemple basades en l’aprenentatge dialògic i en la 

interacció, com les activitats concretes que es mostren estan basades en la pràctica 

real.  

 

L’objectiu d’aquest material és que pugui ser difós i arribar a professorat que vulgui 

desenvolupar activitats de formació de matemàtiques a les escoles, per a què els 

pugui servir d’orientació en el desenvolupament d’aquestes activitats. 

 

b) Dimensió multicultural de la formació. 

 

Els tallers s’han desenvolupat tenint en compte la realitat multicultural existent 

actualment a les escoles i instituts. Als tallers han participat persones de diferents 

països i cultures, com per exemple: Romania, Marroc, Equador, Colòmbia, 

República Txeca o Armènia. Aquest fet a contribuït a satisfer els objectius del 

projecte de diferents maneres. En primer lloc, ha permès recollir les diferents 

maneres de fer matemàtiques en països i cultures diferents al nostre, essent una 

font d’enriquiment i aprenentatge per a tots i totes, i mostrant que les 

matemàtiques són alguna cosa que va més enllà de les formes concretes que tenim 

de treballar-les. 

 

En segon lloc, hem pogut recollir les veus de les persones participants d’altres 

cultures sobre les dificultats derivades de la multiculturalitat en l’aprenentatge de 

les matemàtiques. Això ha estat possible a través de grups de discussió amb 

familiars, a partir d’una metodologia comunicativa crítica (Gómez, Latorre, Flecha, 

Sánchez, 2006). Sovint, famílies d’alumnat que provenen d’altres països troben que 

no són capaços d’ajudar els seus fills i filles en l’aprenentatge de les matemàtiques, 

perquè les estan aprenent de manera diferent a com ho van fer ells i elles. Això 

provoca un conflicte entre l’escola i la família que pot confondre l’alumnat (com ja 

hem explicat abans, i que han reconegut altres recerques internacionals, com les 

dutes a terme per Civil i els seus col·laboradors). Aquest conflicte es pot barrejar 

amb estereotips i baixes expectatives sobre els coneixements i les capacitats 
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matemàtiques d’aquests col·lectius. Fer palès aquest conflicte ajuda a trobar vies 

per a superar aquestes barreres a la comunicació entre famílies i escola. 

 

En tercer lloc, això s’ha fet possible mantenint l’objectiu d’equitat educativa, és a 

dir, el reconeixement de la diversitat cultural dintre de les activitats dels tallers s’ha 

combinat amb l’objectiu d’igualtat, en el sentit de facilitar que els familiars de 

diferents cultures puguin tenir accés a com s’estan ensenyant les matemàtiques a 

l’escola dels seus fills i filles i els puguin ajudar, i així contribuir a què l’alumnat 

nouvingut o d’altres cultures pugui assolir als mateixos aprenentatges i resultats 

educatius que els seus companys i companyes. 

 

c) Incorporació de les aportacions de l’ensenyament de persones 

adultes. 

 

Per altra banda, la formació de familiars d’alumnat s’emmarca dintre de la formació 

de persones adultes, per la qual cosa s’han tingut en compte les aportacions de 

persones implicades en educació de persones adultes, des de la seva experiència, 

bé com a professorat o com a participants. Tant els materials que s’han treballat als 

tallers com els resultats preliminars de la recerca han estat debatuts amb aquestes 

persones, a partir de grups de discussió comunicatius. Les seves aportacions han 

permès aprofundir en les potencialitats i dificultats de l’aprenentatge de les 

matemàtiques per part de les persones adultes, i han estat recollides a l’informe 

d’avaluació (veure annex), així com en l’elaboració final dels materials. 

 

d) Establiment de formes de comunicació entre l’escola i la família. 

 

Com hem apuntat, els tallers que s’han desenvolupat en el marc del projecte han 

aportat formes de comunicació entre l’escola i la família per tal de resoldre 

situacions de conflicte que apareixen en el context de l’aprenentatge de les 

matemàtiques, i contribuir una educació de qualitat. Mitjançant el diàleg amb el 

professorat i les famílies, en què els primers expressen els continguts que més cal 

treballar amb l’alumnat, i els segons expressen els continguts en què tenen més 

dificultats per a ajudar els seus fills i filles, es decideixen els continguts dels tallers, 

que van dirigits a cobrir aquestes necessitats.  

 

Però la creació de ponts de comunicació entre l’escola i la família es refereix 

sobretot a entendre que les matemàtiques es poden fer de maneres diferents i que, 

encara que a l’escola s’expliquin d’una manera i les famílies ho facin d’una altra, 
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ambdues formes són vàlides si el procediment i el resultat és correcte 

matemàticament parlant. En molts casos, són diferències degudes a la diferència 

generacional i al canvi en la forma d’ensenyar les matemàtiques. En altres casos, 

s’hi afegeix la diferència cultural. En ambdós casos, el que cal és trobar formes per 

a fer que aquestes diferències no suposin un conflicte que afectin negativament 

l’aprenentatge de l’alumnat. Per aquest motiu els tallers són una aportació, en 

primer lloc, en quant permeten posar de manifest aquestes diferències i possibles 

conflictes, per tal que puguin ser tinguts en compte en futures actuacions del 

professorat en formació de familiars, així com en la mateixa formació del 

professorat. En segon lloc, els tallers són una forma de superar aquest conflicte, ja 

que permeten que els familiars coneguin com estan aprenent els seus fills les 

matemàtiques i els puguin ajudar d’aquesta manera, i poden servir d’orientació per 

a desenvolupar altres activitats amb aquest mateix objectiu. 

 

7. Beneficis del projecte 

 

Els beneficis del projecte venen marcats per la consecució dels objectius plantejats, 

que hem descrit. Els sintetitzem a continuació. 

 

En primer lloc, els resultats del projecte suposen una aportació a la qualitat de la 

formació de familiars, i per tant, a la qualitat de l’educació que s’està proporcionant 

a l’alumnat de les escoles i instituts de Catalunya. El desenvolupament del projecte, 

i en concret els tallers de familiars i els materials treballats, venen a cobrir una 

demanda de formació matemàtica de familiars sobre la que hi ha un buit en el 

nostre país. De fet, en la proposta es projectaven només dos tallers de 

matemàtiques, i a demanda de les famílies i els centres educatius, s’han 

realitzat 4 tallers de sis sessions cadascun, i ja n’hi ha planejades més 

edicions. Això denota una demanda real, d’una banda, i l’existència d’un buit que 

encara no està cobert per les administracions pertinents.  

 

D’altra banda, també cal dir que el projecte està basat en aportacions teòriques 

rellevants (en el camp de la didàctica de la matemàtica, l’educació de persones 

adultes i l’aprenentatge en interacció entre l’aula i la comunitat) i de experiències 

prèvies d’èxit, com són les desenvolupades per CEMELA i les comunitats 

d’aprenentatge i parteix de la importància de la coordinació entre l’escola i la llar o 

comunitat per a aconseguir els millors resultats educatius, com s’està fent en 

aquests projectes. 
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En segon lloc, el projecte ha aportat la creació de materials didàctics que estan 

basats en situacions reals de formació matemàtica amb pares i mares, i que es 

poden fer servir per part de professorat per a treballar amb familiars o per part de 

les pròpies famílies per a treballar a casa amb els seus fills i filles. 

 

En tercer lloc, el projecte aporta orientacions per a la inclusió d’elements d’altres 

cultures, el que és una necessitat en la realitat multicultural de les aules actuals. La 

creació d’oportunitats per a la inclusió multicultural en activitats com els tallers 

contribueix a la bona convivència intercultural a l’escola i al barri, al coneixement 

entre cultures, i a la creació de cohesió social. 

 

En quant als resultats concrets obtinguts del projecte i que suposen un benefici en 

el nostre camp d’estudi, destaquem: 

 

1. Tallers de formació de familiars en l’àmbit de les matemàtiques. El 

desenvolupament dels tallers ha permès iniciar una experiència de formació 

matemàtica de familiars, que ha permès identificar elements exclusors i 

transformadors, es a dir, que dificulten o promouen el seu aprenentatge de les 

matemàtiques. Aquests tallers suposen un exemple d’activitat que es pot dur a 

terme per a ajudar a tot l’alumnat en el seu aprenentatge de les matemàtiques, a 

través de la formació de les seves famílies, establint canals de comunicació entre 

l’escola i la llar. És una experiència basada en l’aprenentatge dialògic i que té en 

compte de forma igualitària les aportacions i experiències de totes les persones i de 

totes les cultures que hi participen. Aquest projecte ha permès l’inici d’aquesta 

experiència, en una escola de primària i un institut de secundària, però que és 

extensible per a la seva aplicació a altres centres educatius.  

 

2. Clips sobre la formació de familiars en l’àmbit de les matemàtiques, en format 

digital, per a l’ús a l’ordinador. Un dels resultats i beneficis dels tallers és la 

obtenció d’aquests clips que mostren la pràctica dels tallers amb familiars, a partir 

del seu enregistrament i basats, per tant, en situacions reals de l’aula de formació 

de familiars. 

 

3. Recull de situacions clau amb elements i estratègies educatives concretes 

sobre la formació de familiars en l’àmbit de les matemàtiques. A partir dels clips 

digitals i incorporant-hi indicacions didàctiques elaborades a partir de les 

conclusions obtingudes de l’anàlisi de l’experiència, s’ha elaborat un recull de 

situacions clau que té com a objectiu servir de material didàctic per a professionals 
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de l’educació que vulguin iniciar activitats similars que impliquin la formació de 

familiars o altres persones de la comunitat en activitats de formació, en concret de 

matemàtiques. Aquest conjunt de situacions es recull en el DVD producte del 

projecte.  

 

4. Articles i comunicacions. Els resultats del projecte han estat inclosos en 

diferents aportacions a congressos rellevants de l’àmbit de la didàctica de la 

matemàtica. Així mateix la difusió dels resultats s’ha fet també en l’àmbit de la 

formació inicial de professorat, a partir de la seva exposició en classes de formació 

de professorat a la universitat. A l’annex s’adjunta la relació de les activitats de 

difusió realitzades. En el temps d’un any de projecte, i tenint en compte que els 

articles han d’estar basats en l’anàlisi de les dades, i han de passar per un procés 

de selecció i revisió (peer review), tenim un article publicat sobre el projecte. 

S’espera que durant l’extensió d’un any més de projecte, es puguin consolidar més 

publicacions per aquesta banda.  

 

8. Valoració general del projecte i vies de continuïtat  

 

Tal com hem recollit a la memòria, el desenvolupament del projecte ha complert 

amb els objectius establerts i ha permès iniciar una experiència innovadora i de 

qualitat, basada en recerca i en experiències prèvies d’èxit, per a la millora de la 

oferta educativa a les escoles i instituts de Catalunya. Els materials elaborats 

permeten donar continuïtat a la experiència en altres centres educatius que la 

vulguin implantar, a través de la seva difusió. Per altra banda, la validesa de les 

orientacions i implicacions didàctiques que se’n deriven radica en què estan 

basades en situacions reals de l’aula, en sessions reals de formació de pares i 

mares en matemàtiques. 

 

A través de la convocatòria ARIE 2008 (expedient 2008ARIE 00011), el projecte ha 

estat renovat i tindrà continuïtat durant un any més. Durant aquest any es 

continuaran desenvolupant els tallers, que han tingut una bona acollida i demanda 

entre els participants tant de l’escola com de l’institut, i s’aprofundirà en l’anàlisi de 

les estratègies que dificulten o faciliten l’aprenentatge de les matemàtiques per part 

dels familiars (elements exclusors i transformadors), amb l’objectiu de completar, 

millorar i ampliar els materials desenvolupats durant aquest any. 
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Parents’ mathematics involvement: a growing experience 
by  

Javier Diez-Palomar 
Department of Mathematics Education and Sciences 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Javier.Diez@uab.cat 

 

Last summer I went back to Barcelona, after two years working with all of you in 

CEMELA, and sharing great experiences. I learnt a plethora of issues, some of them 

new for me, while working with Parents and the After School Math Club; as well as I 

was able to share with you my particular interest on community issues and how to 

provide opportunities to make mathematics more accessible to everybody from an 

inclusive point of view. Now, back to Barcelona, I found a place even more colourful, 

more diverse, and more interesting. Migration over here has become an important 

issue (let me say: The Issue). Before I left to Tucson, almost three years ago, 

migration was growing and growing in Europe, and especially in countries such as 

Spain, which always has been a “border” country between continents and civilizations. 

During these two years, migration had increased almost 200,000 more people in 

Catalonia (coming especially from Morocco, Ecuador, Colombia, Peru, China, Pakistan, 

or Rumania), with is an important amount if you notice that here, in Catalonia, we are 

seven million people living in.1 Now the schools are getting more and more students 

from different countries of origin, which is a challenging situation for teachers. Last fall 

semester I presented a research project drawing on the experience that I shared with 

some of you working with parents. It was a project aimed on build parent’ workshops 

in schools with a great impact on migration and other vulnerable groups. In February 

2008 the AGAUR department (which is the department in charge to manage the 

research funding provided by the Catalan Government to the universities and other 

legal organizations such a consolidated centres of research) approved my proposal 

“Formació de professorat per a una educació matemàtica de familiars en contextos 

multiculturals [Teacher training towards a mathematics education for parents in 

multicultural contexts]”, hence I get some funding to work with parents and teachers 

as well.  

 

This project seeks for improve the quality of the mathematics teaching and learning 

provided in Catalan schools, by means of family training. The idea is grounded in the 

parents’ research approach that you have been developed with CEMELA and prior 

researches, as well as the frame of Learning Communities proposed by CREA, the 

centre of research where I was working in before I came to Tucson in 2005. Right now 

I have a group of parents in a elementary school placed in a little town in Barcelona 

                                                 
1 I’m drawing on data from the Catalan Institute of Statistics (Idescat). http://www.idescat.net.  
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suburbs, with people from Rumania, Morocco, Colombia and a couple of more 

countries. We meet every single week, on Tuesdays, from 3pm to 5pm, and we work 

with problems and activities grounded on their sons and daughters’ mathematics 

curricula. Actually, I had a meting with teachers and parents to reach an agreement 

about what kind of activities include in the workshop, since the main idea is to build a 

bridge between school and home, providing resources for parents to help their children 

at home (doing mathematics). Next May 8th would start another parent mathematics 

workshop in a middle and high school, with another group of parents (mostly 

immigrants from the European East countries and middle Asia). Thus the experience is 

growing more and more.  

 

CEMELA work made possible to disseminate the parents’ involvement approach to 

other parts in our World. The project that I am reporting right now is another effort to 

understand how parents involvement works here, in the particular context of Barcelona 

area, to go further in our discussions framed by our research questions, and more 

important, to provide resources and opportunities to all these parents who have not 

the same opportunities because their social class, ethnic and/or migrant status. As 

Freire (1998) used to say, education should become a means to transform difficulties 

into possibilities for everybody; and to do that we need more projects such those ones, 

all over the World.  
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DISCUSSING A CASE STUDY OF FAMILY TRAINING IN TERMS OF 
COMMUNITIES OF PRACTICE AND ADULT EDUCATION 

 
Javier Díez-Palomar and Montserrat Prat Moratonas  
Department of Mathematics Education and Sciences 

Autonomous University of Barcelona 
 
SUMMARY 
 
This paper shows a work in process focused on a group of parents working on algebra 
problems in their children’s high school. These “adult learners” have their own 
characteristics and dynamics as a group. Therefore we define them as a socio-cultural 
group. In addition we assume that to reach an identity as a member of a group or 
community is something good in terms of learning. For different reasons we have 
chosen Wenger’s idea of “community of practice” to look at this socio-cultural group. 
However we are not looking this group of parents as a community of practice, but the 
process of how this group of people becomes it.  Understand how a group of people 
becomes a community of practice may provide some hints to improve our teaching and 
learning strategies.     
 
KEY-WORDS: Adult Learners, Family Training, Mathematics Education and 
Communities of Practice.  
 
 

INTRODUCTION 

 

People who works in the field of education know that classrooms work better, and 

students achieve better scores, when they reach an identity as members of a 

community. Many teachers look for strategies to build these complicities at the 

beginning of the school year, thus students could become a group of people working 

together to learn. This image draws on many researches providing evidences to 

demonstrate that grouping is better in terms of learning strategies. Drawing on the 

prior research, some relevant questions implicit in the process of building a group of 

people may include issues such as how the group works, what type of elements 

provides unity to the group, what are the main characteristics of his own “culture” as a 

group, and so forth. The processes of support, as well as the solidarity between 

students, stresses the uniqueness of a milieu that encourages inclusion and learning for 

all the members of the group. The positive interactions held between the different 

members of the group promotes a working environment that strengths positively each 

member. The result in terms of learning usually is better than the one obtained when 

this group identity is not present (or when it is a group of people with no cohesion).  

 

The idea of “community of practice” is present in a number of articles and books on 

Mathematics Education (Cobb & Hodge, 2002, Lerman, 2001, Jaworski, 2006). Usually 

the “community of practice” is related to good practices, because as Renshaw (2003) 

claims there is “kindness” in the word “community”; and this “kindness” makes this 
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concept attractive. However, the concept proposed by Lave & Wenger (1991) and 

developed by Wenger (1998) is a notion really precise used by Wenger in a particular 

context (the business). It was not created as a tool to be used in the context of 

educational research. All the researches reviewed in this paper use this notion in a 

finalistic meaning, presenting the group studied as a “community of practice” already 

established.  

 

Data used in this paper come from a research project titled “Teacher training towards a 

Mathematics Education of parents in multicultural contexts” (ARIE/2007 program, 

number of reference 00026), funded by the General Office of Research and Universities 

(AGAUR) from Catalonia. This is an exploratory case study (Stake, 1995). This study is 

focus on families and Mathematics Education. We consider that the process of how a 

group of people become a community of practice is an interesting topic to be analyzed. 

In one hand this transition step is something that has not been studied in the scientific 

literature. In the other we think that this process may present key elements to 

understand how this ideal situation of “community of practice” appears, and what 

aspects play an important role on it. We are not looking at a “community of practice” 

already built. We discuss a process. Data collected suggest that there is some kind of 

correspondence between the examples founded in our study and what Wenger call 

“community of practice” (1998). We look at these situations because previous 

researches suggest that groups working as communities of practice achieve better 

results than groups where there is not a sense of cohesion in terms of Wenger (1998). 

Our research work was held in a classroom with adult people. This group is a set of 

people different from other educative targets. We use Woods’s (1990) and Geertz’s 

(1973) notions of culture to define them as subjects of our study.  

 

ADULT EDUCATION: TOWARDS AN UNDERSTANDING OF SOME KEY ELEMENTS 

AROUND ADULTS’ LEARNING AS A CULTURAL GROUP 

 

The notion of “culture” has been used broadly with many different meanings. The aim 

of this paper is not to explore the scope of this idea and its definition. However, we 

want to highlight how we use the term “culture” in our research.  

Geertz (1973) define culture as a notion that: 

 

“Denotes an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a 

system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men 

communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward 

life” (p. 89).  
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According to his definition “culture” is defined in this paper as a characteristic of 

individuals related not only to the ethnicity, language, country of origin, or social 

background, but also all the small groups to which these individuals belongs to. In this 

sense, we define “adult people” as a particular cultural group, with their own 

characteristics and dynamics, impacting and determining how does the educational 

process work inside the classroom of mathematics. As Woods (1990) claimed, every 

single group of people has their own culture, thus we need to analyze it in order to 

understand the practices carried out by the members of this group.  

 

Drawing on the phenomenology, Rogers (1969) showed that all persons exist in a world 

of experience, which is always changing. This “world of experience” becomes the filter 

through which we perceive all what is around us. Talking about how adults learn, 

Rogers (as well as Piaget did) argued that there is a cognitive process of adjustment: 

when somebody find that some kind of information coming from the outside (the real 

world) is not according to his/her previous [cognitive] schemes, then this person 

assimilates the new information by accommodating it into his/her mental schemes. 

From this point of view, to learn is a “learner centred” process where the individual 

tries to solve the incongruence between what s/he perceives and what would represent 

(according to his/her previous schemas). This argument may explain why many adult 

people usually have a common set of values and schemes (because their common 

background), which distinguish them from other social groups.  

 

Other researchers did key contributions to the learning theory in Adult Education, such 

as Knowles (1984). However, from a cultural point of view Mezirow’s  (1997) 

contributions should be highlighted since he contributed to differentiate adult 

individuals as a particular cultural group in terms of their own learning.  

 

Before Mezirow (1997) was working on these ideas, Freire (1977) discovered the 

importance of dialogic action. The Brazilian professor had already demonstrated the 

power of the word (“la palabra”) as a tool to read the world critically. Drawing on this 

idea, Freire proposed what he called “Dialogical Method of Teaching”.   

 

Drawing on Freire’s ideas, as well as on Habermas’ ones among others, Flecha (2000) 

proposed what he calls “Dialogic Learning Theory”. The most important concept 

embedded in this learning theory is the egalitarian dialogue: learning is the result of an 

intersubjective process of interaction that occurs when learners use the egalitarian 

dialogue in order to share their prior knowledge with others. Thus the learning process 
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is not unidirectional between teacher and students, but the result of a dialogue. 

Arguments always are discussed grounded on validity claims, not power claims. Flecha 

(2000) explains this approach using seven principles (egalitarian dialogue, cultural 

intelligence, solidarity, transformation, creation of meaning, instrumental learning, and 

equality of differences), which are the central axe of the “Dialogic Learning Theory”.  

 

Drawing on these principles we can affirm that adult learners (practitioners) are a 

particular group, with their own ways of thinking and functioning.   

 

THE NOTION OF COMMUNITY OF PRACTICE AS A METHODOLOGICAL TOOL 

 

Wenger (1998) introduces a learning theory grounded on the notion of Community of 

Practice in his book Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. This 

concept has the “three dimensions of the relation by which practice is the source of 

coherence of a community” ((Wenger, 1998) p.72) as a key idea. These three 

dimensions are: mutual engagement, joint enterprise and shared repertoire.  

 

 

Figure 1. “Dimensions of practice as the property of a community” ((Wenger, 1998) 

fig.2.1. p.73) 

 

The concept “community of practice” was created to define a community that acts as 

an “alive-curriculum” for the learner. For this reason the “community of practice” is a 

type of community present everywhere, and this is not linked necessarily to a formal 

system of learning.  

 

The notion of community of practice is more than a group of people with similar (or 

common) interests, involved in a regular activity. This is not a synonym of group, 

team, or network. This does not mean (only) to be affiliate to some kind of 

organization, or to connect with other people (close in terms of geography or social 
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class). This is a dynamic concept, including all members of the community of practice 

(not just the own participants in the practice which is studied).  

 

Wenger’s (1998) concept of community of practice has been used as tool of analysis 

more than the theory embedded in it. However this “operacionalization” of the 

theoretical concept cannot be made without taking into account several considerations 

to avoid doing an incorrect use from the methodological standpoint.i 

 

In this paper we use the concept of “community of practice” as tool of analysis, in order 

to analyze if parents involved in the study became a community of practice (or not). At 

the same time, we also analyze how this process impacts on teaching and learning 

practices. In order to do it, our start points are the 14 “indicators that a community of 

practice has formed” (Wenger, 1998, p 125). These 14 indicators are specific 

descriptors of the 3 dimensions quoted before (mutual engagement, joint enterprise 

and shared repertoire).  

 

These 14 indicators are: 

 

“1) Sustained mutual relationships – harmonious or conflictual   
2) Shared ways of engaging in doing things together  
3) The rapid flow of information and propagation of innovation  
4) Absence of introductory preambles, as if conversations and interactions were merely 
the continuation of an ongoing process  
5) Very quick setup of a problem to be discussed  
6) Substantial overlap in participants’ descriptions of who belongs  
7) Knowing what others know, what they can do, and how they can contribute to an 
enterprise  
8) Mutually defining identities  
9) The ability to assess the appropriateness of actions and products  
10) Specific tools, representations, and other artefacts  
11) Local lore, shared stories, inside jokes, knowing laughter  
12) Jargon and shortcuts to communication as well as the ease of producing new ones  
13) Certain styles recognized as displaying membership  
14) A shared discourse reflecting a certain perspective on the world” ((Wenger, 1998) 
pp.125-126). 
 

In this paper a series of classroom sessions of mathematics are discussed. Data was 

collected using videotape. The dynamics generated by the parents involved in the study 

are analyzed according to Wenger’s 14 indicators. A father and 19 mothers were part of 

the group. Almost everybody was from Catalonia, although at the beginning of the 

school year there were also two Latina women. Their children were freshmen in the 

high school.  
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DISCUSSION 

 

We are in a high school classroom placed in Barcelona city. In front of us there is a 

group of parents working on algebra problems. It is a group of people that deliberately 

have joined together in order to learn mathematics, although some of them knew each 

other before because they usually came to the high school in order to collaborate in 

other activities organized by the centre. Wenger’s (1998) community of practice 

concept asserts that we cannot neither build this type of groups as a result of a 

mandate, nor establish them from the outside. We cannot generate or design these 

communities either. According to this viewpoint, “communities of practice are groups of 

people who share a concern or a passion for something they do and learn how to do it 

better as they interact regularly” (Wenger, 1998). That means that a group of people 

may become a community of practice over the time (if they follow the 14 criteria 

pointed out by Wenger).  

 

Data discussed in this paper comes from the fourth session of the workshop. People 

involved in this group have been working together for the last four weeks doing 

mathematics in this classroom. Videotapes show how they were becoming (functioning) 

as a “group” over these four sessions. The identity of every single person of the group 

became more defined little by little. This process has been studied by sociologists such 

as Goffman or Mead, who talk about the “analysis of how roles are created” as a social 

act that becomes a universal practice in almost all societies when individuals start to 

live together as a group. Analyzing our videotapes over different days in terms of 

Wenger’s (1998) notion of community, several clips suggest that some of the 14 

indicators are achieved (or they are in the way to be achieved), such as indicators 1, 2 

and 8 (“sustained mutual relationships – harmonious or conflictual”, “shared ways of 

engaging in doing things together”, and “mutually defining identities”). A longitudinal 

analysis of the videotapes indicates that people define their identity collectively 

(indicator 8). This process produces a number of sustained mutual relationships 

(indicator 1), at the same time that shared ways of engaging in doing things 

together appears (indicator 2). Next quote is an example of this type of dynamics.  

 

(Context: We are in a classroom placed in a high school. The activity is a translation: 
from natural to algebraic language. They are working with first grade equations with 
one unknown. The facilitator had asked how they are solved the problem. Pereii, the 
father, intervenes.) 
 
Pere: Me too. Two times x, and then plus two times x. 
Facilitator: You wrote two times x, and then? 
Pere: One, plus two times x (a noise from the chalk when writing on the chalk board is 
heard, when the facilitator write on the chalkboard what Pere is saying).  
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Pere is the only men of a group of 20 people. Everybody is a mother but him. Some of 

them participate actively in the class. However, it is interesting to highlight that Pere 

(who usually is not the protagonist, in the sense that he is not the person who has the 

highest index of interventions) usually intervenes before the mothers to answer the 

questions proposed by the facilitator (almost always). This practice always occurs when 

some kind of explanation or validation is required from the learners. According to this 

interpretation the role played by Pere is “a person who already has a prior knowledge 

in mathematics, and who is able to make connections between his ideas and what the 

facilitator explains, as well as to consolidate this knowledge in the group”.   

 

Another aspect emerging from the data analysis is the definition of learners’ identities 

as members of the group (indicator 8) by opposition to their children’s identity.  People 

from the group identify themselves as such because all of them are parents (indicator 

6). The variable “generation” becomes a common characteristic of their identity as a 

group, because it is also connected to their motivation to participate in this workshop 

of mathematics (and, consequently, to consolidate themselves as a group and, 

perhaps, as a community of practice in the future). This aspect of their identity also 

helps us to understand the conflict emerging between these people and their children, 

in terms of teaching and learning mathematics. All these parents have children in the 

high school, and all the children have difficulties with mathematics. This situation 

produces a plethora of common experiences shared by all the members of the group. 

They, as parents, have a different “way to see the world” than their children. This fact, 

and especially the way how they have faced this situation as “people who engage in a 

process of collective learning in a shared domain of human endeavor” (Wenger, 1998), 

suggests that this group has some characteristics similar to what Wenger defines as a 

community of practice (1998).  

 

We have observed several clips suggesting that the “parents’ group” and the “children’ 

group” (implicit in parents’ discourse) have characteristics that may be defined as a 

culturally different, in terms of Woods (1990). The values shared by parents, as well as 

the cognitive referents linked to mathematics (ways to act and solve problems), are 

really different from those used by their children. This difference may explain the 

“generational” conflict between parents and children, because the culture of each group 

is not the same. Next quote is an example:  

 

(Context: We are in a classroom placed in a high school. Parents are working with first 

grade equations with one unknown. Now the topic “how to solve an equation” is 
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showing up. The facilitator solves the problem using a method, and one mother claim 

that her daughter uses other way to do it. At this point the facilitator explains the 

method used by the daughter. She has dived the chalkboard into two columns: on the 

first one there is the method used by the facilitator –which is the one known by the 

mother-; on the second one the facilitator wrote the daughter’ method –which is the 

one used by teachers and children at the school-).  

 
Facilitator: How it is going? Good? 
Mothers: yes... very good (the mom who asked the question is the one who speaks 
louder). 
Mother: We didn’t understand it at home.  
Facilitator: eh?  
Mother: I didn’t understand it like this at home; this that you have explained to us my 
daughter used to say “mom, we wrote this here”, and I say “where do you put this?” 
because I know it in the other w... in the old way (a noise in the background is heard, 
like admitting she is right) and I was not able to understand it because there is no 
explanation on the text book.  
Facilitator: But, now did you get it? 
Mother: (Some mothers admitting on the background are heard) Kind of, but what 
happens is that here is so easy... but to me... (She starts to laugh and makes gestures 
with her hands to say that sometimes the activities are difficult).  
Facilitator: ... well... this is the same... but you have to go to.... 
Mother: (At the same time) now you’re getting it, because, because... 
Facilitator: (At the same time) to everybody.  
Mother: she explains that she does it that way, but I don’t know how to explain it....  

 
Figure 2: Detail of the chalkboard grounded on the field notes. 

 
 

In the quote a common problem for some families arises. This problem is regarding the 

difficulties that sometimes parents have to face helping their children to solve 

mathematics (helping them to do the homework, to study, etc.). Those difficulties 

sometimes are related to mathematics itself and how much mathematics parents 

understand themselves. However, other times the problem is the difference between 

the methods used by parents and the ones used by children (and teachers). Those 

methods are different. One possible reason may be the reforms in mathematics that 

have changed the procedures used in the classroom to teach mathematics. Figure 2 
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illustrates the difference between the way used by the mother to solve the equation, 

and the procedure used by the teacher (of her daughter) to do the same thing. In this 

figure we can see that while the mother put all the unknowns together in one side of 

the equation, and the numbers in the other side of the equal sign, what the teacher 

does is simplify the expression eliminating the same numbers in both sides of the 

equation. Both results are the same, but the procedure reasoning implicit is different.  

 

The lack of more spaces (such as the workshops of mathematics for parents) to 

connect school and family provokes that parents may not have opportunities to learn 

what teachers explain in the classroom. Consequently there is no possibility to create a 

unique discourse about how to teach mathematics. Parents solve the mathematical 

problems using different strategies grounded on their own methods. But they do not 

know the methods used by their children (or they just have forgotten them). Then the 

conflict between them and their children (and more broadly the school) arises. This 

conflict makes more difficult for them to get involved in their children’ education. 

Observing the group we can see that there is a shared discourse reflecting a 

certain view of the world (indicator 14). In this sense the group of parents 

may be defined as a group with a common situation (in terms of conflict) 

towards their children.  

 

FURTHER RESEARCH 

 

The discussion suggests that when a group is new, every member plays a particular 

role that becomes part of his/her identity. One question arising from this situation is 

what is the impact of the role-identity definition process in terms of individual 

confidence to do and solve mathematical problems? Prior researches highlight that self-

image (in terms of ability to do/solve mathematics) has a key impact on the self-

confidence that everyone has as a mathematics solver/doer. Taking this into account, it 

is important to analyze the effect that may have the construction of the identity in the 

process of building a group (being or not a community of practice). Somebody who is 

not confident about him/herself could feel able to learn mathematics? What is the role 

of gender in this process? To guarantee that everyone has a space to participate is a 

way to ensure that everyone would learn mathematics?  

 

In other hand, in the analysis we have also observed that families and their conflicts 

with their children doing mathematics may open further analysis to find the elements 

that affect the relationship between parents and children. The community of practice 

offer us methodological tools (indicators) to analyze how aspects that define one group 
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could be different for other groups, thus conflicts may be explained because this 

differences (contradictions). The idea of “culture” in terms of Woods (1990) may be a 

useful concept to find particular reasons to explain the conflict. Consequently a strategy 

to improve mathematics performances should take into account all the elements that 

may be defined as “culture” of a particular group (such as prior experience, 

mathematical knowledge, procedures, etc.) in order to find ways to solve the 

contradictions. In this sense learning approaches such as Dialogic Learning Theory 

(Flecha, 2000) may be a way of further analysis and exploration. However, before that, 

an analysis more in depth of culture (defined in terms of everyday life) may be needed 

in order to find hints to bridge the functioning of the different groups. Finally, one more 

question to be further analyzed is our assumption regarding the impact of “generation” 

conflict.  
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The integration of research approaches in the mathematics education with the 

families. A proposal of approximation. 
 

Javier Díez-Palomar, Paloma Garcia Wehrle, Nuria Rosich, Manel Montanuy 
Universitat Autonoma de Barcelona, Universitat de Barcelona 

  
This poster presents the theoretical basis of a research with parents and mathematics 
conducted in two schools from Barcelona (and its metropolitan area). This study is 
grounded on two different theoretical approaches: socio-cultural and critical 
communicative methodology. Both approaches are confronted in terms of ontological 
basis, epistemological referents, type of techniques used for data collection and 
analysis, etc. According to their characteristics, a “multi-approach” are discussed, to be 
used working with parents as adult learners of mathematics.  

 
INTRODUCTION 

 

Azarello, Bosch, Lenfant and Prediger (2006) claim: “one of the characteristics of the 

European Community in Mathematics Education is that we operate with a large 

diversity of different theories”. They discussed the problems of communication, 

integration of empirical results and scientific progress that cause the use of different 

theoretical references in research.  

In this poster we discuss the methodological approach from a research project titled 

“Teacher training towards a mathematics education of parents in multicultural 

contexts” (ARIE/2007 program, number of reference 00026), funded by the General 

Office of Research and Universities (AGAUR) from Catalonia. 

 

TWO THEORETICAL PERSPECTIVES IN FAMILY TRAINING 

 

The socio-cultural approach 

 

This line of work with families has been widely promoted from the socio-cultural 

perspective. These authors, in many occasions starting from research which is 

absolutely empirical, discuss themes such as motivations that move parents to get 

involved in the education of their children or from the work with the families to 

promote experience of success (Civil & Bernier, 2006).  

 

The socio-cultural perspective developed by Cole and others (Gonzàlez, Andrade, Civil, 

& Moll, 2001) gives key tools to understand the culture with the educational fact. Moll 

and collaborators use the concept “funds of knowledge”, by means of the study of 

elements of the culture that are references of meaning for the students. Gutierrez 

(2002) proposes the concept of hybrid practices, with which connects on the one hand 
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the cultural background of the individual with the formal practices of the school, in a 

way that the knowledge becomes an hybrid result between the two references.  

 

The critical communicative perspective 

 

The communicative methodology approach developed by CREA is fundamentally based 

in the dialogic learning (Flecha, 1997). The critical communicative methodology 

understands the analysis of reality from two angles; on the one hand, corresponding 

with the systems and the structures, and on the one hand, the lifeworld and human 

agency. In the analysis and interpretation of reality, it overcomes certain theoretical 

dualities in the social sciences, such as structure/individual, object/subject, 

relativism/universalism. This approach is based in seven epistemological postulates: 

universality of language and action, the individuals as transformative social agents, the 

communicative rationality, the common sense, the no existence of an interpretative 

hierarchy, equality from the epistemological stand point and dialogic knowledge 

(Gómez, Latorre, Sánchez, Flecha, 2006).  

 

In the attached table are outlined the main theoretical and methodological elements of 

the confronted approaches.  

 
DIMENSIONS Socio-cultural Critical communicative  

Ontological The reality is contextualized, build 
by social aspects, cultural, 
economic, ethnics, susceptible of 
study. 

The social reality is communicative, 
a human construction which 
meanings are created by means of a 
communicative process through the 
interaction of individuals.  

Epistemological Ethnography. The scientific 
statements are product of the 
immersion of the researcher in the 
context.  

Dialogic. The scientific statements 
are result of dialog.  

Social Orientation To understand and interpret the 
social and cultural reality.  

Transform the social contexts by 
means of the communicative action.  

Subject researched Is the subject of the research.  Is a participant in an egalitarian 
plan. The meanings depend on the 
interactions.  

Researcher subject  Centred in the phenomenon of 
study, facilitating that the subjects 
express their interpretations of the 
cultural reality.  

Centred in the egalitarian dialog and 
in the context transformation.  

Relationship Subject 
/ Object  

Interdependence relationship in 
which the subject interprets the 
object.  

Dialogic relationship centred in the 
reflection and intersubjectivity 
breaking the epistemological gap.  

Data collection and 
analysis 
techniques  

Qualitative (ethnographic).  Qualitative and quantitative with a 
communicative orientation.  

Source: Adapted from Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha, 2006, p. 36.iii  
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TOWARDS A “MULTI-APPROACH” RESEARCH INTEGRATIVE AND 

COMPREHENSIVE 

 

To integrate different research approaches is a form to be able to observe the same 

phenomena from different points of view. The socio-cultural approach provides a 

situated vision of the context for the object of research reality. The methods and 

techniques used facilitate to the researcher to be aware of planning their own cultural 

mind maps on the data. This coincides with the critical communicative methodology on 

giving the centrality of the research to the participants, given that from both 

perspectives the voices of the subjects are included. However, the critical 

communicative methodology besides, provides the framework of the intersubjetivity. 

The knowledge is product of the interactions between the individuals. When including 

the voices of the subjects from an egalitarian position then is possible to achieve the 

integration of several points of view that create the social and cultural reality. The 

results of research projects here quoted demonstrate that the dialog between 

researchers, families and teachers facilitates the comprehension of how mathematics 

education works in the Catalan schools. The socio-cultural theory facilitates the context 

analysis that also takes part in the comprehension of the phenomena that take place in 

the Catalan schools.  
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ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS IN ADULT EDUCATION. A CASE STUDY 
WITH PARENTS. 

 
Dra. Assumpta Estrada Roca and Dr. Javier Díez-Palomar 

Department of Mathematics. College of Education. University of Lleida and Department 
of Mathematics Education and Sciences – Autonoma University of Barcelona 

 
In this paper a measuring instrument is discussed. We draw on prior researches on 
attitudes towards mathematics in adult education. Data presented comes from a study 
with parents in a high school from Barcelona. We assume that emotions are an 
important part of mathematics teaching and learning. Previous studies were focused on 
the analysis of sophisticated statistical models, grounded mainly on psychometric 
approaches. In the 80s researchers proposed to look at believes towards mathematics, 
thus affect became an issue of interest in terms of research since 90s. In adult 
education some studies were looking at topics such as mathematics anxiety, following 
this line of research. This paper discusses the relationship between affective, and 
cognitive dimensions.  

 
 

INTRODUCTION 

 

People involved in learning processes admit that emotions are an important part of 

mathematics teaching and learning. In the field of adult education, previous researches 

show that emotions play a key role on adults’ responses to mathematics teaching and 

learning. Negative feelings and lack of self-confidence may become barriers really hard 

to overcome that determine participation in the classroom and mathematics 

achievement.  

 

In this paper an exploratory study case about attitudes towards mathematics is 

discussed. The study was conducted with parents involved in a workshop of 

mathematics (in a family training program). The main objective was to teach parents 

what kind of mathematics use their children in the classroom, thus they may learn 

resources in order to help them when they (the children) go back home. For this 

reason, drawing on the literature review, an instrument of measurement was made, 

which is also discussed in this paper. The study discussed here is part of a more broad 

research titled “Teacher training towards a mathematics education of parents in 

multicultural contexts” (ARIE/2007 program, number of reference 00026), funded by 

the General Office of Research and Universities (AGAUR) from Catalonia. Two 

workshops of mathematics have been carried out in the frame of this research. In this 

paper we discuss data coming from one of these workshops, conducted in a high school 

from Barcelona.  
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ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS 

 

Attitudes are part of all learning subjects and are central in the educational process, 

guiding the perceptive and cognitive process that is within the learning of any 

educational content (in this case mathematics). It is difficult to define them, and there 

is not a unique opinion towards what does attitude mean. Theoretical and empirical 

issues related to attitudes have received much attention and different perspectives 

about what attitudes are have emerged over the years. In conceptualizing the 

mathematics education affective domain, McLeod (1992) distinguished among 

emotions, attitudes and beliefs and conceptualised attitudes as learned predispositions 

to respond positively or negatively to given objects, situations, concepts, or persons.  

 

Auzmendi (1992) considers attitudes against mathematics such aspects not directly 

observables, but inferred, composed by believes as well as feelings and behavioural 

predispositions towards the object to which they are directed. As such they possess 

cognitive (beliefs or knowledge), affective (emotional, motivational), and performance 

(behaviour or action tendencies) dimensions (Aiken, 1980, p. 2). More recently Phillip 

(2007) described attitudes as manners of acting, feeling or thinking that show a 

person’s disposition or opinion and suggested that attitudes are more cognitive than 

emotions and change more slowly than they do. Attitudes may involve negative or 

positive feelings that result from positive or negative experiences over time in learning 

a topic (in this case mathematics).  

 

RESEARCHES ABOUT ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS  

 

According to McLeod (1994) research in attitudes towards mathematics in the seventies 

was focused on the study of students’ opinions towards the subjects and learning 

methods. In this sense Higgins (1970) provides an interesting retrospective regarding 

research methods and questions from the 60s. He assessed students’ attitudes before 

and after the learning practice carried out by the School Mathematics Study Group 

(SMSG), using 18 scales developed by the National Longitudinal Study of Mathematical 

Abilities (NLSMA). 

 

This work was characterized by the sophisticated statistical techniques implemented on 

it, and the main critiques (Aiken, 1970; Bright, 1973; Reid, 1985) were addressed to 

the approach used, which was mainly psychometric. Researchers’ principal concern was 

the quality of the instruments used as well as the analysis of the multidimensionality of 

the attitudes towards mathematics. It was achieved some success to identify patterns 
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in students’ answers, especially in the field of gender differences (Fennema, and 

Sherman, 1978).  

 

The difficulty to find adequate explanations of the relationship between attitudes and 

performances lead the researchers to focus on the study of believes towards 

mathematics in the last 80s. To Garofalo and Lester (1985) and Schoenfeld (1989) the 

research on metacognition has contributed to proof how believes influence on 

performances when solving a problem. Important examples of these beliefs are that 

“mathematics mainly involves to memorize norms and procedures” and “mathematical 

problems must be solved in a few minutes; if not, they have no solution” (Gómez 

Chacón, 2000). 

 

However, believes are also related to the educative practices (Hart, Allexshat-Snider, 

1989), even to the mathematical learning out-the-school, through an study that allows 

link the differences in terms of performances with believes grounded on cultural 

influences.  

 

In the decade of the 90s and at the beginning of 2000 there is still an especial 

emphasis in the role of the affective factors in the learning of Mathematics (Auzmendi, 

1992; McLeod, 1992; Thompson, 1992; Hernández, 1997), and even some (Phillipou, 

1998; Gómez Chacón, 1997, 2000; Estrada, 2002) are centred in the education of 

teachers; and they have the as the main aim to create instruments to facilitate the 

study of the students attitudes by the teachers and therefore the educational task.  

 

In general all the scales and questionnaires provide positive and negative experiences 

of Mathematics and in their conclusions, the reflections about the difficulty to obtain 

direct answers in all the studied groups, about the attitudes towards Mathematics, 

presented as a complex concept, difficult of definition, and it becomes confirmed the 

influence of the teacher attitudes in their students as a dominant factor.  

 

THE ATTITUDES IN ADULT EDUCATION 

 

The study of the attitudes from the field of adult education has been developed around 

two main ideas: on the one hand, “mathematics as anxiety”, and on the other hand 

“attitude toward mathematics” (Zan, Brown, Evans, Hannula, 2006). 

 

The research shows that the emotions towards mathematics have an impact on the 

attitude with which adult learners confront mathematics. Overall when adults do not 
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feel able to learn mathematics, they present a negative attitude towards mathematics 

which difficult their learning. And the opposite, when there is a positive feeling for 

mathematics, the attitude is also positive, facilitating its learning (Díez-Palomar, 2004). 

The mathematics anxiety has been measured with different instruments, such as the 

Mathematics Anxiety Rating Scale (Richardson, and Suinn, 1972). The studies show 

that there is a direct relation between achievement and attitudes towards 

mathematics: when adults know how to solve the mathematics activities, then they 

develop (or present) a positive attitude towards them. The opposite promote negative 

attitudes.   

 

On the other hand, Evans and Wedege (2004) quote the work of Illeris (2003) to state 

that the learning process is defined by three different dimensions: social, cognitive and 

affective. The learning is the result of a process in which are involve these three 

dimensions, that have external elements (of interactions between the learners and the 

context in which he or she are located), and internal elements (cognitive and emotional 

processes that the individual lives during the learning processes). Following McLeod 

(1992) and DeBellis and Goldin (1997), Evans and Wedege distinguish between beliefs, 

values, attitudes and emotions according to a spectrum that runs from stability to 

intensity.  

 

Evans and Wedege (2004) also discuss about the resistance that many adults also 

present when learning mathematics. In many occasions the individuals taking classes 

for learning mathematics demonstrate a negative attitude towards mathematics, that 

become a barrier which difficult the learning (Díez-Palomar, 2004). Evans and Wedege 

(2004) maintain that this resistance attitude is explained by psychological elements 

(negative self-identity grounded on unpleasant experiences with mathematics), social 

elements (social class and beliefs about what kind of competences they need as 

belonging to a particular social class), or socio-cultural elements (related to the group 

of belonging). In addition, another element to highlight from the prior research is that 

theses negative attitudes towards mathematics usually appear in formal contexts, that 

is, the school. However, in the situations of daily life adults use mathematics without 

creating any kind of resistance or negative self-concept (Wedege, 1999).  

 

These elements have been traditionally measured using elements based on Likert 

scales, such as the case of the set of Mathematics Attitude Scales developed by 

Fennema and Sherman (1976), which includes scales for values, beliefs, confidence in 

learning Math, Math anxiety, and disposition towards active problem solving (Zan, 

Brown, Evans, Hannula, 2006). Nevertheless, these instruments have been object of 
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many criticisms. For this reason, currently the research lines in this field of study guide 

towards a redefinition of the measuring instruments (Zan, Brown, Evans, Hannula, 

2006), that try to find ways to combine qualitative and quantitative instruments.  

 

BUILDING THE MEASURING INSTRUMENT 

 

Manassero and Vázquez (2001) stated that the evaluation of the attitudes should not 

be centred in “what” (simple knowledge) but on the “for what”. In this line, our study is 

aimed to analyze, that is, in value for planning and decide which educational actions to 

follow are the more suitable for the education of adults.  

 

Over the last two decades a large number of tools to measure attitudes toward 

mathematics have been developed. Among multiple techniques of observation 

presented (interviews, questionnaires…), the most widely used instruments to measure 

attitudes towards mathematics are the attitude scale, because without forgetting the 

value of complementing that all observation techniques have, the scales are the 

procedures used to determine the differences of grade and intensity with an attitudinal 

object, Gairin (1987). In essence, these are much more objective. Each of them has 

specific different characteristics with regards to different aspects of the notion.  

 

For our exploratory study we decided to build our own instrument, since the existing 

scales in the reviewed literature belong to studies developed in samples of students 

with different socio-educational characteristics to our sample. This fundamental fact 

encouraged us to create a new instrument of measure suitable for our social reality 

taking into account the multidimensional attitudes towards mathematics, gathering the 

more meaningful factors of our context.  

 

These factors are affective and cognitive, as presented by Aiken (1980), Illeris (2003) 

and the factors of value and difficulty of the subject matter. We think that these two 

last dimensions have an especial importance in the adult learning mathematics (ALM).  

 

For that reason we start from the Survey of Attitudes Toward Statistics (SATS) from 

Schau, Stevents, Dauphine and del Vecchio’s (1995) since although it is a scale 

designed to measure attitudes towards statistics, they are shown as a multidimensional 

concept, composed of four different analyzable dimensions that once adapted to our 

context, the 30 resulting items are grouped in four dimensions as the following:  
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• Affect, with 7 items: Positive or negative feelings concerning mathematics (e.g.  I like 

mathematics, I feel insecure when I have to do mathematics problems). 

• Cognitive competence with 8 items: Perception of self competence, knowledge and 

intellectual skills when applied to mathematics (e.g., I can learn mathematics, I make a 

lot of math errors in mathematics). 

• Value with 8 items: Appreciation of the usefulness of mathematics, relevance and 

value of mathematics in personal and professional life (e.g. mathematical skills will 

make me more employable, mathematics is worthless). 

• Difficulty with 7 items: Perceived difficulty of mathematics, as a subject (e.g. 

mathematics is a subject that is quickly learned by most people, mathematics is a 

complicated subject). 

 

Equally, we use a questionnaire to obtain complementary information such as 

profession, gender, age, number of children, level of education acquired, and six items 

related to value the mathematics workshop. Therefore, we also have detailed 

information about the profile of the participants of the exploratory study (structural 

variables), as well as aspects related to their assessment of the mathematics workshop 

(for later editions). This also allows us to search intersections between the attitudes of 

these individuals and their assessment of the mathematics workshops.  

 

DISCUSSION 

 

Traditionally the research develop in the field of mathematics education with adult 

learners tend to coincide in the idea that many individuals live the mathematics with 

certain feeling of anxiety (Evans, 2000), although there is a generalized agreement 

about the importance of this subject for our lives (Díez-Palomar, 2004).  

 

Analysis of the relationship between the emotions and the level of studies  

 

In this paper we will first discuss if the feeling of anxiety has any relationship with the 

level of studies of the individuals, for the case of the participants of our case study. For 

that reason in table 1 we use the variable “affection”, and we cross it with the variable 

“level of studies”. Starting from the hypothesis that there is a direct relationship 

between the level o studies and the mathematics: the highest the level of studies, then 

the more positive the emotions that the individual experiences towards mathematics.  

And, we should expect that a person who has never been able to attend school will see 

mathematics with certain fear.  
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Table of contingency 1: Level of Studies * I like 

I like 

  Indifference 
I 

agree 
I strongly 

agree Total 
Recount 1 0 0 1 Elementary 

Expected frequency 0,3 0,6 0,1 1,0 
Recount 2 5 1 8 

Level of 
studies 

Secondary 

Expected frequency 2,7 4,4 0,9 8,0 
Recount 3 5 1 9 Total 

Expected frequency 3,0 5,0 1,0 9,0 

Chi-square test 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-
square 

2,250(a) 2 0,325 

a. 6 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11. 
Source: ARIE2007/00026. Funded by AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitàris i de Recerca).  
 
  
The data shows that the majority of the participants of the group feel insecure with 

mathematics. However, in this specific case we found that the level of studies does not 

affect either to the feeling that these nine individuals have towards mathematics. The 

Chi-square test analysis reveals that these are two independent variables. For the case 

of the nine individuals of the group, the fact of feeling insecure towards mathematics 

has no relationship with the level of studies achieved. In any case these are two 

independent variables and we have to reject the above mentioned hypothesis. 

 

Analysis of the relationship between the affective and the cognitive 

dimensions  

 

The main research in the field of adult learning mathematics suggests that there is a 

clear relationship between feelings (emotions) of the person and the results that he or 

she is able to obtain. Evans (2000) refers to this relationship as “Math anxiety”, and 

suggests that many adults experience negative feelings towards mathematics. Díez-

Palomar (2004) affirms that the existence of a “negative feeling” creates a barrier that 

hinders the learning (cognitive dimension) of mathematics, in the case of Adult Basic 

Education (ABE). Our hypothesis, therefore, is that there is an inverse relationship 

between the two dimensions that clearly indicate the attitudes towards mathematics in 

adult education. 

 

Table 2 shows the variable “I like mathematics”, that appears crossed with the variable 

“I have no idea about what is mathematics about”.  
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Table of contingency I like * No idea 

No idea 

  
I strongly 
disagree 

I 
disagree 

I 
agree Total 

Recount 0 2 1 3 Indifference 

Expected frequency 1,0 1,7 0,3 3,0 
Recount 3 2 0 5 I agree 

Expected frequency 1,7 2,8 0,6 5,0 
Recount 0 1 0 1 

I 
like 

I strongly agree 

Expected frequency 0,3 0,6 0,1 1,0 
Recount 3 5 1 9 Total 

Expected frequency 3,0 5,0 1,0 9,0 

Chi-square test 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-square 5,040(a) 4 0,283 

a. 9 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11. 
Source: ARIE2007/00026. Funded by AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitàris i de Recerca).  
 
 
The available data show that both variables (in our case) do not present a relationship. 

The chi-square coefficient indicates that these are independent variables. However, 

taking into account that the sample size effect in our data is obvious, the fact that the 

chi-square is smaller in this case than in the other relationships analysed in this paper, 

this indicates that the case in which two variables are closer to be related is when 

correlating affective dimension and cognitive dimensions.   

 

Therefore, if a person feels frustration when doing mathematics problems, then the she 

or we will not like the subject. In this case, our hypothesis on the basis of prior studies 

in which there is a direct relationships between the personal feelings that mathematics 

produce, and the feeling of frustration when doing the mathematics problems. That is, 

if an individual do not like mathematics, he or she will feel frustrated when doing 

activities in which he or she is required to solve mathematical problems (and 

otherwise). Table 3 shows the results of the data for the case of individuals that 

participated in our workshop of mathematics.  
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Table of contingency I like * Frustration 

Frustrated 

  
I 

disagree Indifference I agree 
I strongly 

agree Total 
Recount 1 1 0 1 3 Indifference 

Expected 
frequency 2,0 0,3 0,3 0,3 3,0 

Recount 4 0 1 0 5 I agree 

Expected 
frequency 3,3 0,6 0,6 0,6 5,0 

Recount 1 0 0 0 1 

I 
like 

I strongly 
agree Expected 

frequency 
0,7 0,1 0,1 0,1 1,0 

Recount 6 1 1 1 9 Total 

Expected 
frequency 

6,0 1,0 1,0 1,0 9,0 

Chi-square test 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-
square 

5,600(a) 6 0,469 

a. 12 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11. 
Source: ARIE2007/00026. Funded by AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitàris i de Recerca). 
 
 
We observed that the majority of individuals of the group answer that they do not feel 

frustrated when solving mathematics problems. When requested if they like 

mathematics, the majority places themselves in intermediated categories, and there is 

no-one skating that they do not like mathematics. This seems to confirm the 

hypothesis presented above. However, the chi-squared coefficient clearly indicates that 

there is no significant relationship.  

 

FURTHER RESEARCH 

 

The analysed data suggests several important aspects to explore with further detail. On 

the one hand, the first question to consider is the specificity of the studied group: these 

are adult people, but they are not in school of adult education. They are eight mothers 

and one father that desire to learn how to help their children with mathematics. 

Therefore, the effect that past experiences, in the school, or from a limited academic 

basis, so much reference in the literature about ALM and ABE, should be further 

discussed.  

 

Another important element is that in our case study all the participants achieved a 

middle educational level (or even high school). The educational level in all the 

relationships of variables that we have conducted none has behaved as a dependent 

variable. This indicates that the fact of having positive or negative attitudes towards 



 71 

mathematics does not depend on the educational level, but that there are other 

elements that explain the taste (or not) for mathematics.  

 

In the scaled used, the value of attitude is the sum of scores of the different opinions, 

direct or inverted depending on the nature (positive or negative) of the corresponding 

item. Because of these characteristics the possibility that the response of negative 

attitude is in reality a reaction to the mathematic component or it reflects the influence 

of other more generalized attitudes is ignored. Besides, in being Likert scales, and not 

requiring an explanation of the responses of the items, it could happen that in the case 

of a negative attitude, it will not be interpreted if it is with regards to the subject 

matter, in opposition to the general domain or only reflects the reality of the 

classroom. For that reason, in order to establish valid conclusions using this scale, is 

convenient to obtain complementary information about the process and factors 

conditioning the response.  

 

Education and change of attitudes is a long process, difficult and hard to control, 

because of the multidimensionality of the notion. Although the associated benefits to 

positive attitudes will bring as a consequence a real global education, destined to 

educate individuals both in the individual sphere as social and will help us to promote 

the process of educational innovation claimed from different fields.  

 

These are some of the questions opened with this exploratory study that may guide our 

future research.  
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Introduction 

 

In this paper we present a poster drawing on one of the mathematical activities that 

belong to the “Workshops of Mathematics for Families” carried out in an elementary 

school from Catalonia, during 2008.  

 

Theoretical Framework 

 

The experience that frames the activity presented here draws on two theoretical 

approaches: family training in one side, and dialogic learning in the other side. We 

draw on the contributions from previous researches that highlight the importance of 

parent involvement in their children mathematics education as a resource to solve 

conflicts that occur when parents, teachers and students use different strategies to 

solve the same mathematical activities. In addition, these studies also provide 

evidences that parents also want to learn mathematics as a personal interest. In that 

sense we want to highlight the contributions grounded on the dialogic learning 

approach (Flecha, 2000) applied to adult learners. The “Workshops of Mathematics for 

Families” (WMF) used this learning approach to promote the mathematics teaching and 

learning.  

 

The tale of the Catalan Giant 

 

In Catalonia there is a traditional tale that relates the story of 

a giant living in the countryside. “Once upon a time, a wicked 

man kidnapped a princess. He locked up the 

princess in a prison, located inside the walls of 

Barcelona. Many people tried to save the 

princess, but the strength of the wicked man 

made impossible to release her. The kind, sad because the situation of his 

daughter, heard the reputation of a giant whose force was unrivalled. The 

kind ordered to call this giant, looking for help. The giant, in the way to 

Barcelona, stopped to have a rest. He saw a pine, and he pulled it off and used it as a 
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stick to help him reach Barcelona. Then, already in Barcelona, he fought with the 

wicked man and he won him. Then, the giant liberated the princess. Back to his home, 

the giant went to have a nap along the road. He lied down and he became the 

mountains that lines Barcelona”. The activity proposed in the WMF was how to figure 

out the height of the giant from a footprint draw in a big sheet of paper (A3). This 

activity was grounded on Freudenthal’s idea of how to work on proportional reasoning. 

He used to draw a handprint in the chalkboard (in his conferences), and then he used 

to ask the audience how big would be the giant owner of that handprint. Also, in MAPPS 

conference (Math for Parents) held in Tucson, 2004, a research project lead by Dr. Civil 

in USA, a similar activity was proposed to the audience (parents, teachers, professors, 

and students), using a footprint to provoke the same kind of reasoning. Drawing on 

these experiences, we proposed the same activity, in other context, Catalonia, in an 

elementary school, placed in a working-class neighbourhood, with high rates of 

immigration.  

  

Findings 

 

Next table summarizes the main findings of this activity: 

 
1) To measure the 
dimensions of the footprint 
(height x width)  

a) “Three rule” 

b) Ratio between somebody else’ footprint 
and giant footprint 

2) To measure the 
dimensions of somebody 
else’s footprint.  c) Average ratio of all people’ footprints and 

then giant footprint.  
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Abstract 
 
Previous research shows that students who their families are getting involved in the 
school practices and activities are getting better performances in mathematics than 
other students. The current research lines in mathematics education (CEMELA, 
Harvard, Includ-ed) suggest that to create opportunities and spaces for families to 
participate into the dynamics of the schools are a way to fight against situations of 
inequity that, sometimes, are barriers for learning of mathematics. In this paper 
some evidences about how to design and how to implement mathematical activities 
with the families are discussed. The paper offers a look on the role that families 
play in the process of the creation of the activities, how they approach this process, 
what are the difficulties (and how they are managing them), and the impact that 
their prior experiences have in the process of learning mathematics.  
 
Key words: dialogic learning, family involvement, mathematical activities, and 
“the other mathematics” 
 
 

Introduction 

 

Family training by itself is not enough to have success in learning mathematics. 

However, prior research claims that students with difficulties in mathematics have 

better performances in this matter as far as their families start to get involved in 

the school dynamics (Kliman & Mokros, 2001). As Sheldon & Epstein (2005) 

declare: “encourage parents to support their children’s mathematics learning at 

home was associated with higher percentages of students who scored at or above 

proficiency on standardized mathematics achievement tests”.   

 

This paper addresses the analysis of the outcomes achieved in a research project 

focused on teachers’ mathematics training from the lens of the work with families. 

The objective is to analyze the kind of practices and activities that families are 

carrying out to help their children to learn mathematics. We explore this question 

from a didactical point of view. Then a reflection on the impact of the mathematics 

teaching and learning is provided. Finally, the paper concludes with some 

contributions drawing on the discussion of our data.  
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Family training and mathematics education 

 

There are several experiences about how families get involved in the mathematics 

education2. Hoover-Dempsey & Sandler (2005, 1997) distinguish three different 

ways to categorize how families participate in the mathematics education of their 

children: modelling (that include their influence on students’ attitudes and routines 

of study); reinforcement (embracing all the families’ behaviours that encourage the 

school success of their children); and direct instruction (which means all the 

situation in which a member of the family take courses to learn mathematics and 

be able to help their children at home with the homework).  

 

There are different experiences around the world about this kind of practices. For 

example, in the United States centres of research such as CEMELA, or MetroMath 

are very well known. The Harvard Family Project is also a famous program in this 

field. In Europe there is an incipient interest for this type of work. Although there 

are not many experiences working with families, is important to point out examples 

such as the Learning Communities developed by CREA, or Parents’ Nights, which is 

a case from Sweden.  

 

This field has a huge importance because as Kliman & Mokros (2001) claim: 

“parents have great potential to influence children’s mathematical learning” and 

“parental support is necessary for successful implementation of reform 

mathematics programs” (p. 1). 

 

Methodology  

 

This paper discusses dada coming from a research titled: Teacher training for a 

family mathematics education in multicultural contexts”. It is a research project 

funded by the Research Department of the Catalan Government (AGAUR, Agència 

Catalana de Gestió d’Ajuts Universitaris per a la Recerca).  

 

The goal of this project is to improve the quality of the teaching practices carried 

out in Catalonia, through the intervention on family training. The concrete 

objectives include: (1) to identify the elements and educative strategies in the work 

with adult people in the field of mathematics education, from a multicultural lens; 

(2) to create training resources addressed to teachers of mathematics in adult 

                                                 
2 Examples may be visited at two special issues focused on this topic: Mathematics Thinking and 
Learning, and Adult Learning Mathematics: International Journal (special issue).  
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education, in order to promote equity and opportunities for all to learning 

mathematics; and (3) to offer resources for a teacher training of quality, connected 

to real classroom-situations, in order to promote a inclusive family training in 

mathematics education.  

 

In order to achieve all these objectives, we carried out a case study (Stake, 1995), 

that includes several workshops of mathematics addressed to the families, carried 

out in two schools, according to the research work developed by CEMELA in the 

United States, and CREA in Spain and Catalonia.  

 

A total of 4 workshops of mathematics for families are carried out during 2008. The 

workshops have been conducted in two different schools: an elementary school 

placed in a city south of Barcelona, and a middle/high school located in a working-

class neighbourhood in Barcelona. Around sixty persons were involved in these 4 

workshops, from different countries of origin, including Catalonia, Morocco, 

Equator, Romania, Czech Republic and Armenia.  

 

Table 1: Steps to create the workshops of mathematics.  

 
Step 1: To meet with a person 
from the main office of the 
school (like the principal), to 
explain the project.  

Step 2: To ask the teachers’ staff which 
curriculum of mathematics they are 
implementing in the school, how they 
organize the contents, and what kind of 
difficulties they notice among the students.  

Step 3: To talk with the families 
that have children in the school 
in order to figure out what are 
the troubles that their children 
need to face learning 
mathematics, in order to reach 
an agreement about what to 
include in contents of the 
workshop.  

Step 4: To design a body of activities 
including all the voices and demands from 
both, teachers and parents.  

Step 5: To implement the activities in the workshops. Among the topics included 
there are fractions, equations, number sense, basic operations (addition, 
subtraction, multiplication and division), and problem solving.  

 
Data collected is qualitative. Videotapes, field notes, discussion groups, and in-

depth interviews were collected. The methodological approach used has been the 

critical communicative methodology (Gómez, Sánchez, Latorre, Flecha, 2006).  
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Discussion 

 

Activity 1: The Candy Jar  

 

This is an ice breaker activity. This kind of activities are useful because facilitate to 

“build a community sense”. When a new workshop starts, in many occasions people 

don’t know each other, or if so, it is not in an educative milieu, where variables 

such as motivation, safety, role played inside the group, etc., are really important 

(Goffman, 1959).  

 

Lave & Wenger (1991) talk about “community of practices” to analyze this kind of 

situations. We further study this issue in another paper (Díez-Palomar, Prat 

Moratonas, 2009). The evidences that we have collected during this project show 

that as soon as this “community sense” is already built, the results in terms of 

mathematics learning are better.  

 

The activity about The Candy Jar is a very well-know activity, already used in other 

contexts (MAPPS project –Math for Parents-, Tucson, October 2004). It works with 

a jar of glass full of candies. Participants in the workshop may take the jar in their 

hands, they can look at it, analyze it, but they cannot open the jar and count the 

candies. They must figure out the total number of candies by estimation. The 

person who provides the closest estimation to the result, the real number, gets the 

jar as a prize.  

 

 
Table 2: Strategies used by families to solve the activity.  
 
Counting and 
guessing  

Two families took the jar in their hands; they turn it 
around several times, counting the candies through the 
glass. Then they presented a tentative number.  

Approximation 
estimating the 
volume of the jar 

Most of the families took the jar, they turned it up and 
down several times, and they identified “layers” of 
candies. Then they counted the number of candies that 
they saw through the glass (a perfect cylinder), and then 
they multiplied that number for the total of layers that 
they already counted from the bottom to the top of the 
jar.  

Prior experience A family just came up with a random number, drawing on 
their prior experience related to the capacity of this kind of 
jars.  
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Activity 2: Solving ‘ax+b = c’ equations  

 

This activity was about how to solve several equations with one unknown factor. 

The families directly proposed the topic because it is one of the difficulties that 

most of them have in order to help 

their children to solve their 

homework. Next quote shows the 

kind of dynamics that occurred in the 

group:  

 

(Context: We are in a classroom 

placed in a high school. Parents are 

working with first grade equations 

with one unknown. Now the topic “how to solve an equation” is showing up. The 

facilitator solves the problem using a method, and one mother claim that her 

daughter uses other way to do it. At this point the facilitator explains the method 

used by the daughter. She has dived the chalkboard into two columns: on the first 

one there is the method used by the facilitator –which is the one known by the 

mother-; on the second one the facilitator wrote the daughter’ method –which is 

the one used by teachers and children at the school-).  

 
Facilitator: How it is going? Good? 
Mothers: yes... very good (the mom who asked the question is the one who speaks 
louder). 
Mother: We didn’t understand it at home.  
Facilitator: eh?  
Mother: I didn’t understand it like this at home; this that you have explained to us 
my daughter used to say “mom, we wrote this here”, and I say “where do you put 
this?” because I know it in the other w... in the old way (a noise in the background 
is heard, like admitting she is right) and I was not able to understand it because 
there is no explanation on the text book.  
Facilitator: But, now did you get it? 
Mother: (Some mothers admitting on the background are heard) Kind of, but what 
happens is that here is so easy... but to me... (She starts to laugh and makes 
gestures with her hands to say that sometimes the activities are difficult).  
Facilitator: ... well... this is the same... but you have to go to.... 
Mother: (At the same time) now you’re getting it, because, because... 
Facilitator: (At the same time) to everybody.  
Mother: she explains that she does it that way, but I don’t know how to explain it...  
 
In this activity appears as aspect that is really common while working with families: 

the conflict that sometimes emerges between parents and children, because they 

use different strategies to solve the same problem. The use of activities like this 

one is useful to discuss all this differences. Through the dialogue the families learn 
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how teachers solve the equations in the school nowadays, and also they share their 

different ways to solve this kind of activities.  

 

Conclusions 

 

Data collected during the research shows that families have different ways to solve 

mathematical problems. To solve the conflicts that sometimes arise between 

parents and children, a possibility is to build what we call “spaces of dialogue” 

where everybody could include their voice (parents, children and teachers as well). 

Doing that it is possible to reach an agreement that has as benefit the improvement 

of the quality of the help that families are able to offer their children in solving 

mathematics (homework). In addition, the existence of these spaces also allow the 

appearance of different ways to solve the activities, so they become learning spaces 

where different approaches are valued. As Hoover-Dempsey & Sandler (2005) 

claim: the opportunities for family participation condition their involvement in the 

education of their children.  
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Annex iv. Presentacions a màsters, estudis de formació de professorat i 

xerrades a grups de recerca.  

 

- Classe de Maria: Llicenciatura de Pedagogia (UB) 

- Didàctica de la Matemàtica, Llicenciatura de Pedagogia, Universitat 

Autònoma de Barcelona 

- Presentació al màster de Recerca en Didàctica de la Matemàtica i les 

Ciències Experimentals (UAB) 

- Presentació al seminari del grup de recerca EMiCS – Educació Matemàtica i 

Context Sociocultural 
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1. INTRODUCCIÓ 

  

Aquest informe és el resultat de les avaluacions realitzades en el marc del projecte 

“Formació de professorat per a una educació matemàtica de familiars en contextos 

multiculturals”. L’objectiu d’aquest projecte és consolidar una formació de familiars 

mitjançant la creació de recursos formatius destinats al professorat de 

matemàtiques, tenint en compte les aportacions de l’ensenyament de persones 

adultes, des d’un punt de vista d’innovació educativa i amb una perspectiva 

multicultural, així com establir formes de comunicació entre l’escola i la família per 

resoldre les situacions de conflicte que es puguin generar en el context de 

l’aprenentatge de les matemàtiques. 

 

Per a dur a terme aquest objectiu s’han desenvolupat dos “tallers de 

matemàtiques” per a familiars, un en una escola de primària i un altre en un 

institut de secundària. Cadascun d’aquests tallers s’ha dut a terme en dues edicions 

de sis sessions cadascun. A continuació es recullen les avaluacions d’aquests dos 

“tallers de matemàtiques”. 

 

Tal com s’especifica al projecte, els mecanismes d’avaluació han constat de dos 

parts: mecanismes externs i mecanismes interns. 

 

Com a avaluació interna, s’ha administrat un qüestionari al finalitzar els tallers de 

matemàtiques, que ha estat contestat per les persones participants dels dos tallers. 

En aquests qüestionaris s’han recollit les valoracions sobre els continguts i 

enfocament dels tallers a partir del punt de vista de les pròpies persones que han 

estat involucrades en els tallers. Per una altra banda –tot i que no estava 

contemplat en el projecte inicial– s’ha dut a terme un grup de discussió comunicatiu 

amb els participants d’un dels tallers per a profunditzar dialògicament en els 

continguts de l’avaluació. 

 

Com a avaluació externa s’han desenvolupat dues comissions, una de familiars i 

una de mestres, ambdues amb persones desvinculades del projecte, és a dir, que 

no han participat als tallers. La comissió de mestres estava formada per mestres de 

matemàtiques d’una escola de persones adultes, i la de familiars, per persones 

participants (estudiants) d’aquesta escola i que tenen o han tingut fills o filles en 
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edat escolar. El primer grup es justifica perquè les persones a qui van adreçats els 

tallers són persones adultes, per tant és important comptar amb el punt de vista 

dels professionals de l’educació d’adults; el segon grup es justifica perquè són 

persones amb un perfil semblant al dels participants dels tallers de matemàtiques: 

familiars d’alumnes en edat escolar que coneixen les dificultats que poden aparèixer 

en intentar ajudar els seus fills i filles amb les matemàtiques i que estan actualment 

rebent formació en matemàtiques. Amb cadascuna d’aquestes comissions s’ha dut 

a terme un grup de discussió comunicatiu, per tal d’avaluar tant els continguts com 

l’enfocament dels tallers, així com la identificació dels elements que dificulten la 

formació de familiars en matemàtiques i aquells que la potencien. 

 

 

1.1. Metodologia de l’avaluació i anàlisi 

 

L’avaluació del projecte s’ha dut a terme a partir d’una perspectiva comunicativa 

crítica (Gómez, Latorre, Flecha, Sánchez, 2006)3. La perspectiva comunicativa 

crítica considera la realitat social com a construïda socialment, depenent de els 

significats que hi atribuïm les persones en els acords a què arribem a partir de les 

nostres interaccions. La realitat social és comunicativa perquè som les persones les 

que, a partir de les nostres interaccions, donem significat als fenòmens que ens 

envolten. 

 

En consonància amb aquesta perspectiva, l’avaluació externa i una part de la 

interna s’ha basat en grups de discussió comunicatius. En un grup de discussió 

comunicatiu s’estableix un diàleg entre un grup de persones pertanyents a la 

realitat que es pretén estudiar i la persona investigadora. Els grups són naturals en 

el sentit que estan formats per persones que ja es coneixen i coincideixen 

habitualment en un espai o activitat, i el grup de discussió es realitza en un context 

ja conegut per aquestes persones. A través d’un diàleg igualitari, es posen en 

contacte diferents perspectives, experiències, punts de vista, etc., i es construeix 

una interpretació col·lectiva del tema d'estudi. En el nostre cas, incloure les 

opinions, demandes i percepcions de les persones implicades en la realitat que 

volem estudiar –la formació matemàtica de familiars– ens permet complementar 

                                                 
3 Gómez, J., Latorre, A., Flecha, R., Sánchez, M. (2006). Metodología comunicativa crítica. Barcelona: El 
Roure 
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aquestes percepcions amb els coneixements científics de l’equip investigador i així 

aproximar-nos de forma més rigorosa al tema d’estudi. 

 

Per a la realització dels grups de discussió comunicatius s’han elaborat uns guions, 

adaptats per a cada cas, que s’adjunten com a annex. Els grups de discussió han 

estat enregistrats en àudio i transcrits en la seva totalitat per al posterior anàlisi. 

 

Respecte del qüestionari d’avaluació interna –també adjunt a l’annex–, consta de 

dues parts: una de dades personals i preguntes breus sobre el taller de 

matemàtiques i una altra composta per una escala de tipus Likert de 30 ítems 

sobre actituds cap a les matemàtiques.  

 

Quadre resum de les tècniques d’avaluació: 

 

A continuació es resumeixen les tècniques utilitzades per a l’avaluació, així com els 

codis que les identifiquen en els posteriors apartats d’aquest informe. 

 

Avaluació Tècnica Anàlisi Codi 

Grup de discussió amb professorat (escola d’adults) Qualitatiu GDP 

Grup de discussió amb familiars (escola d’adults) Qualitatiu GDF Externa  

Qüestionari a participants d’educació d’adults Quantitatiu - 

Grup de discussió amb participants del taller Qualitatiu GDT 
Interna 

Qüestionari a participants del taller Quantitatiu - 

 

Quadre d’anàlisi: 

 

L’anàlisi de la informació obtinguda en els grups de discussió s’ha fet a partir de les 

següents categories. 

 

A. La interacció en la formació matemàtica de familiars 

B. Continguts i materials per a la formació matemàtica de familiars 

C. Multiculturalitat i aprenentatge de les matemàtiques 

D. Coneixements, experiència, actituds i autoconcepte de les famílies respecte 

de les matemàtiques 
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E. Diferències entre les matemàtiques que aprenen els fills i les que van 

aprendre els pares 

F. Comunicació entre famílies i professorat 

G. Impacte en la relació entre pares i fills 

 

Per a cadascuna d’aquestes categories, la informació s’ha analitzat a partir de dues 

dimensions: exclusora i transformadora, d’acord amb la perspectiva comunicativa 

crítica. 

 

1. Les dimensions exclusores són les barreres que pateixen persones o 

col·lectius per a incorporar-se a una pràctica o benefici social. 

2. Els dimensions transformadores són aquelles que contribueixen a superar 

les barreres que impedeixen o dificulten la incorporació d’una persona o 

col·lectiu a un benefici social, és a dir, que superen les dimensions exclusores. 

 

En el nostre cas, els elements exclusors serien les dificultats que experimenten les 

famílies en l’aprenentatge de les matemàtiques, i els transformadors serien aquells 

que ajuden a superar aquestes dificultats i que contribueixen a la formació dels 

familiars en matemàtiques. 

 

En base al creuament de les categories i les dimensions d’anàlisi, s’ha elaborat el 

següent quadre d’anàlisi: 

L’experiència prèvia   Interacció  Continguts 

i materials  
Multiculturali-

tat  

Coneixements, 

experiència, 

actituds i 

autoconcepte 

Diferèncie

s entre les 

matemàti-

ques dels 

fills i dels 

pares 

Comunicació 

entre 

famílies i 

professorat 

Impacte 

en  la 

relació 

entre 

pares i 

fills 

Exclusor 1 3 5 7 9 11 13 

Transforma-

dor 

2 4 6 8 10 12 14 

 

Les cites textuals recollides dels grups de discussió estan codificades al final, entre 

parèntesis. La codificació recull la següent informació i de la següent manera: (codi 



 

Formació de professorat per a una educació matemàtica de familiars en contextos multiculturals - ARIE 2007 

Informe dels tallers de matemàtiques (Informe d’avaluació) 

 

 6 

del grup de discussió; categoria del quadre d’anàlisi; paràgrafs de la transcripció on 

es troba la cita). 

 

La informació obtinguda en els qüestionaris d’avaluació ha estat recollida en una 

matriu de dades i ha estar analitzada a partir d’una anàlisi descriptiva. 
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2. L’EXPERIÈNCIA PRÈVIA DELS FAMILIARS RESPECTE DE LES 

MATEMÀTIQUES 

 

Els familiars, com a persones adultes, porten tot un bagatge d’experiències prèvies 

amb les matemàtiques, obtingudes bé a nivell acadèmic o no acadèmic. Aquestes 

experiències donen lloc a una sèrie de concepcions, representacions socials, 

actituds i expectatives envers la matemàtica i l’aprenentatge de les matemàtiques. 

Aquests són elements que s’han de tenir en compte per a la formació matemàtica 

de familiars.  

 

2.1. Coneixements, experiència, actituds i autoconcepte 

 

2.1.1. Elements exclusors 

 

Una barrera que apareix en el cas de familiars que han tingut una escassa formació 

acadèmica i que s’enfronten quan són adults a l’aprenentatge de les matemàtiques 

és el seu baix autoconcepte com a aprenents de matemàtiques. Els qüestionaris 

ens mostren aquesta realitat, quan un 66% diu que se sent insegur/a fent 

problemes de matemàtiques i el mateix percentatge percep les matemàtiques com 

una assignatura complicada. El professorat de l’escola de persones adultes ens fa 

referència a aquest baix autoconcepte, a com aquestes persones se senten 

insegures davant de l’aprenentatge de les matemàtiques i no se senten capaces 

d’ajudar els seus fills i filles, tot i que moltes vegades tenen una experiència laboral 

en què han fet servir de forma important les matemàtiques. Aquesta falta de 

seguretat, que no es correspon amb les seves capacitats, és un element a tenir en 

compte i a superar en les activitats adreçades a la formació de familiars, com 

comenta aquesta professora. 

 

Professora: (…) una altra qüestió, que a mi sempre m’ha preocupat molt a nivell 
d’adults és el tema de la famosa taula, d’aprendre la taula, a nivells inicials de 
formació d’adults, no? Ja saben multiplicar, (...) “si no tinc la taula al costat no me’n 
refio del número que poso, perquè em sento incapaç de aprendre aquesta taula”, eh? 
(...) a mi em sobta molt... estem fent 3 per 2 i fan així i miren la taula per saber el que 
són tres per dos. O sigui, “com? tu saps què és 3 per 2, per què ho mires? si tu ho 
mires, mira per comprovar que ho has pensat bé, si tu tens el concepte bé del que és 
multiplicar, tu 3 per 2 ho has de saber, no cal que ho miris”. Aquesta dependència és 
la inseguretat que tenen de que no tenen capacitat memorística per aprendre’s això, 
com que no tenen capacitat memorística per aprendre totes les taules, encara que 
sigui 2 per 1 han de mirar, eh? (…) jo em fico en lo que estic, adults, que tenen potser 
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com un altre... tot el bagatge de vida, no? i que han fet operacions i han portat 
negocis, i no saben posar un compte de multiplicar aquí al paper. Ells ho han fet. 
Llavors, com... algun tipus d’exercicis especials, si és adreçats a les famílies, també és 
una manera, són pares, són mares, que han fet coses, no? i que poden arribar a la 
mateixa... a ajudar als seus fills, aprofitant la seva experiència i capacitat aquesta, que 
sabem que tenen però que no se la creuen ells. (GDP;7;37) 
 
Professora: (…) Si està adreçat a les famílies, (...) poden ser famílies com els 
alumnes que tenim nosaltres. I “que jo no m’atreveixo a ajudar el meu fill perquè jo ho 
faig pel compte de la vella, i el compte de la vella igual ho fas malament”. (GDP;7;39) 

 

2.1.2. Elements transformadors 

 

Com a element transformador trobem, per una banda, que els familiars dels tallers 

perceben les matemàtiques com a importants. Un 75% dels familiars que van 

respondre el qüestionari estan en desacord o molt en desacord en què les 

matemàtiques no serveixen, i un 83% estan en desacord o molt en desacord en 

què els conceptes matemàtics no s’apliquen fora de l’escola. En aquest sentit, un 

92% està en desacord o molt en desacord en què els conceptes matemàtics 

rarament es fan servir a la vida, i un 75% està d’acord o molt d’acord en que fa 

servir les matemàtiques a la vida quotidiana. Per altra banda, un 92% estan 

d’acord o molt d’acord en què les Matemàtiques són un requisit en la formació com 

a professional, i el mateix percentatge està d’acord o molt d’acord en què les 

habilitats matemàtiques faciliten l’accés al món laboral. Finalment, el 83% està en 

desacord o molt en desacord en què les Matemàtiques no són importants a la seva 

vida, i el 75% està d’acord o molt d’acord en què se sent més segur o segura a la 

vida quan sap més matemàtiques. 

 

Per altra banda, destaquem aquí que tot i que la majoria dels participants del taller 

responen que no entenen gaire les matemàtiques degut a la seva falta de formació, 

el 75% està d’acord o molt d’acord en què poden aprendre matemàtiques, i el 92% 

està d’acord o molt d’acord en què els agradaria saber més matemàtiques, la qual 

cosa mostra la seva actitud positiva respecte de l’aprenentatge de les 

matemàtiques. 

 

Com a tercer element transformador trobem que, malgrat l’actitud d’inseguretat 

que tenen davant les matemàtiques, els pares i mares compten amb una 

experiència prèvia d’utilització de les matemàtiques que el professorat de l’escola 

de persones adultes valora molt positivament. En aquest sentit, destaquen com 
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aquesta experiència s’ha de saber aprofitar per a relacionar-la amb els 

coneixements matemàtics acadèmics que s’expliquen a l’escola. 

 

Professora: (...) No estic parlant d’un nen que està aprenent per primer cop, 
comencen a comptar i quatre cosetes i això és el quatre, no? a primària. Però en adults 
canvia molt l’estructura, perquè els números els coneixen, i els han fet servir, i els han 
vist, i han sumat comptes de la compra, i s’han fet els seus càlculs, però no arriben a... 
o sigui, a ser conscients del que és, els decimals. (GDP;8;31) 

 

Així mateix, fan referència a com el fet que els coneixements matemàtics de les 

famílies puguin estar tan relacionats amb l’experiència, s’hagi de tenir en compte a 

l’hora de plantejar activitats formatives per a ells i elles i que aquestes tinguin 

sentit. 

 

Professora: (...). Estem amb la mecànica de les operacions, que sí és important, molt 
important, pels familiars i pels fills i nets. Però jo volia aquí recordar que segons Cattell 
la intel·ligència és fluida en els joves i és cristal·litzada en els adults, i d’aquí se’n 
desprèn el tema de la memòria cristal·litzada, que és una memòria diferent a la que 
tenen els joves i els nens. Aleshores, nosaltres treballem amb gent que utilitza la 
memòria cristal·litzada i ells treballaran amb gent que utilitza la fluida. Aleshores la 
memòria cristal·litzada és a través... recordem a través de les experiències. Per tant, 
tot el que pugui ser relacionat amb experiències a l’hora d’explicar la mecànica de les 
operacions, pot ajudar moltíssim. O per exemple, no sé, la taula del 5, que deies tu 
abans: doncs mira, anem a comptar en duros, no? 30 duros... són gent que ha tingut 
l’experiència dels duros i les pessetes, i a partir d’aquí poden entendre la taula del 5, 
no? i això ells després quan ho expliquin als seus fills o nets ja sabran que no poden 
posar l’exemple dels duros, perquè no hi és ja, i ells ja no l’han viscut, però sí per 
exemple els bitllets de 5 euros: comptem en base a bitllets de 5 euros. I és això una 
mica, sempre anar relacionant-ho amb la seva experiència viscuda, sobretot pels 
familiars, cosa que no cal tant en un llibre de text per als joves, perquè els joves no es 
basen tant en l’experiència viscuda, és un altre tipus de coneixement. (GDP;8;45) 

 

També apareix la necessitat de reconèixer i valorar els procediments que han après 

a fer servir els adults per a resoldre qüestions matemàtiques de la vida quotidiana. 

Tot i no ser els procediments formals, requereixen una elaboració i capacitat de 

càlcul mental, i porten igualment a una resolució correcta. Com un familiar 

participant dels tallers expressava: “I una cosa que també és important i és que en 

realitat quan creiem que no en sabem, sabem més del que ens pensem”. 

 

Professora: aprofitant que fan ells el càlcul mental molt millor que nosaltres, la gent 
que sabem més mates, si jo no m’ho poso en un paper no sóc capaç de fer el compte i 
arribar a una solució, i ells t’han dit la solució abans de què els plantegis casi el 
problema, i penso, “com t’ho has fet?” (...). Llavors, aprofitant aquest càlcul mental, 
aquest compte de la vella que diuen ells, aplicats a la taula de multiplicar o coses 
d’aquest tipus, de treure la importància d’aprendre, o no es pot treure, no sé, eh?, de 
memòria, però sí de com arribar-hi a fer allò sense estar mirant, simplement pensant. 
(GDP;8;37) 
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Professor: (...) jo penso que també els mestres ham d’acabar veient que el procés 
matemàtic del “compte de la vella” és un procés matemàtic igual de vàlid. No és el 
més ràpid, molt possiblement, depèn, no? Per un compte més complexe o per xifres 
més altes no és el més ràpid, però per la vida quotidiana és un procés que si tu el 
formalitzes surt igual de formal que qualsevol altre. (...) Sí, ho formalitzes i el resultat 
ha de ser el mateix, però el procés mental no és el mateix, no? (GDP;8;64-65) 

 

Aquesta experiència i les diferents maneres de resoldre els problemes i operacions, 

segons el professorat, poden ser molt útils per a ajudar els seus fills amb les 

matemàtiques. 

 

Professora: (...) jo em fico en lo que estic, adults, que tenen potser com un altre... tot 
el bagatge de vida, no? i que han fet operacions i han portat negocis, i no saben posar 
un compte de multiplicar aquí al paper. Ells ho han fet. Llavors, com... algun tipus 
d’exercicis especials, si és adreçats a les famílies, també és una manera, són pares, 
són mares, que han fet coses, no? i que poden arribar a la mateixa... a ajudar als seus 
fills, aprofitant la seva experiència i capacitat aquesta, que sabem que tenen però que 
no se la creuen ells. (GDP;8;37)  
 
Professor: És més complicat fer 80 per 7, o per 9, és més complicat fer la suma i la 
resta que és el que fan amb el compte de la vella, que sempre és una multiplicació i 
una resta, no? és veritat, és que és un procés molt elaborat, el compte de la vella, no 
sempre és senzill.  
 
Professora: És més elaborat, però això de saber ensenyar als seus fills també aquest 
procés és fonamental, perquè arriben al mateix puesto, no? Que no acabin com 
nosaltres (...) és el que poden aportar els pares i mares, també, a l’hora d’ajudar els 
fills amb els deures i tot això. A veure, 50x4: 2 vegades... 4 vegades són 200, no fa 
falta que posis el 50, el 4... (GDP;8;40-41) 

 

 

2.2. Les diferències entre les matemàtiques que aprenen els fills i les 

que van aprendre els pares 

 

2.2.1. Elements exclusors 

 

Les diferències entre les matemàtiques que aprenen els fills i filles a l’escola i les 

que van aprendre les seves famílies apareixen fonamentalment com a un element 

exclusor que dificulta que els pares i mares puguin ajudar els seus fills i filles. Per 

tant, aquest és un element molt important al qual les activitats de formació 

matemàtica de familiars –com aquests tallers– han de respondre. Per una banda, 

aquestes diferències fan que les famílies vegin molt més complicades les 

matemàtiques que s’ensenyen ara, i que trobin moltes dificultats per a ajudar els 

seus fills, com comenten aquestes mares de l’escola d’adults. 
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Participant: Les matemàtiques que jo he donat al cole són súper senzilles, per a l’edat 
que tinc, era tot molt senzill. I després jo he vist donar classe de matemàtiques 
ensenyant el mateix que em van ensenyar a mi però completament al revés: una resta 
posant el nombre a dalt per a treure’l o jo què sé, coses així.  
 
Investigador: A tu com et van ensenyar la resta? 
 
Participant: Portant nombres i ja està. (…) Jo ho he vist i és que ho compliquen 
moltíssim, perquè el teu cap ha de donar voltes… els que portes, sumar-li el nombre 
de… es molt més complicat, molt més complicat. (…) Això és el que em van ensenyar a 
mi, però ara ho fan molt més complexe. 
 
(…) 
 
Participant: I els fan uns (…) al cap als nens impressionant.  
 
Investigador: Clar, això és important perquè quan alguna de las mares m’explicava 
que elles intentaven ajudar el seu fill, no? 
 
Participant: I no pots, i no pots. (GDF;9;31-49) 

 

Participant: I a tu no et passava que de vegades agafaves els llibres i començaves a 
mirar l’operació que estaven… i no te n’enteraves tu mateixa i deixar i dir “mira, no et 
puc ajudar perquè no sé el què em diu, o sigui, és que no ho entenc”?. 
 
Investigador: Sí, sí, sí. 
 
Participant: A mi m’ha passat moltes vegades, de dir-li “no et puc ajudar perquè no 
entenc el què em diu el llibre”. (GDF;9;68-70) 
 

 

Els familiars que han participat als tallers també ens comenten la mateixa idea. Tot 

i que no és un problema que troben tots els familiars, si que és un problema que 

apareix. 

 

Mare: A veure, jo el meu fill sí, perquè a ells els ho han explicat d’una forma, 
m’entens? i a nosaltres ens ho van explicar d’una altra forma que… llavors et fas un 
embolic. I el meu marit li ho explica d’una forma, jo li ho explico d’una altra i a l’escola 
d’una altra. Llavors la nena diu: “llavors com ho he de fer: com em diu la meva mare, 
como em diu el meu pare, o com em diuen a l’escola?”. A veure, jo m’he trobat amb 
aquest problema, perquè la nena, a veure, per curiositat, o per jo què sé, (...) doncs la 
I. m’ha dit “comencem divisions”, a veure, les coses faciletes, el pastís, tens el pastís, 
el parteixes, tens quatre nens, com la parteixes? Clar, i la nena sap, però és que 
estava en el més facilet. Però quan comença el més difícil, a veure, el pare, el seu 
pare, busca la forma més fàcil, fer el més fàcil, menys feina. Jo intento a veure com 
ella… primer deixo que ella m’ho expliqui i després intento buscar el problema jo amb 
ella, per a què més o menys coincideixi, però si després li diuen a l’escola que l’he fet 
malament l’operació aquesta, o que ho ha fet el seu pare, o que ho hem fet els dos, 
que ho fem malament, perquè la meitat del seu, la meitat del meu i entre el del pare. 
No sé si m’enteneu. (GDT;9;9) 

 

Per altra banda, com apunta la última cita, trobem que quan les famílies intenten 

ajudar els seus fills de la manera que elles van aprendre, es troben sovint que el 
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professorat no accepta el seu procediment com a correcte. D’aquesta manera, es 

troben que no sols no poden ajudar els seus fills sinó que la manca d’acord entre la 

casa i l’escola augmenta la confusió entre l’alumnat, tal com expliquen les següents 

mares. 

 
Participant: És que després els mestres no ho accepten a l’escola (…) ensenyar, no el 
que t’ensenyen a casa, sinó el que ells ensenyen a la classe. (…) Donant els mateixos 
resultats, potser estàs fent el mateix, et dóna el mateix resultat, però ells mateixos et 
diuen “no, perquè el professor diu que així no està bé”. A mi em va passar amb la 
meva filla gran… 
 
Investigador: Us ha passat això? 
 
Participant: … li vaig ensenyar les divisions i la vaig bloquejar. La vaig bloquejar, 
perquè a l’escola li ensenyaven d’una manera, jo li vaig ensenyar com m’havien 
ensenyat a mi, la vaig bloquejar de tal manera que la professora em va dir “no li diguis 
res més”… 
 
Investigador: I això t’ ho va dir la professora? 
 
Participant: Sí, perquè jo li deia “jo vull ajudar la nena, perquè vagi al nivell dels 
altres”… (…) … i em va dir “deixa-ho, deixa-ho així que jo ja l’agafaré a ella i li ho 
ensenyaré” (GDF;9;52-62)  

 
Pare: Home, a veure, aquests problemes sí que existeixen, però clar, no són tan… es 
poden solucionar. Clar, tu li expliques a la teva filla d’una manera, això està clar, tu no 
li explicaràs d’una altra manera, no és necessariament perquè siguis d’un altre país, 
simplement perquè canvien els temps una mica i hi ha qualsevol cosa d’aquestes. Però 
ja es veu, la nena més o menys amb el que la nena et va dient, el que tu veus, li pots 
anar explicant, i que ella mateixa t’expliqui a tu, et retroalimenta… 
 
Mare: Jo estic d’acord, però tu estàs que la nena t’explica, val? i tu potser agafes i 
juntes el problema matemàtic, tu li vols posar, ajudar-li més facilet perquè ella no es 
mengi tant el cap, perquè tants nombres, tant… que si això que si lo altre… tant 
nombre. Tu agafes i li ensenyes més facilet, val? i et surt el què ha de sortir, et surt 
igual, i ella ho sap més facilet. I tu potser ella porta aquests deures i la senyoreta li diu 
“això què és? A veure, qui t’ha ensenyat això?” i la nena va i diu “el meu pare”, “el 
meu pare” o “la meva mare”. “Això està malament” i no obstant això està bé. 
 
Pare: Però això li ha passat a la J. (nom de la filla)? Sí? li ha passat? 
 
Mare: A veure, jo l’ajudava perquè ella la suma, perfecta, sumava i mira i ja ho té bé, 
però de la resta doncs ella no sap comptar…(…) Val, i jo li vaig ensenyar que ella si té… 
mira, li dic potser 5-2, li dic “mira carinyo, tu tens 5 pomes i et menges 2, quant et 
queda? 3”. Ella ho entenia així, amb galetes o amb qualsevol cosa, i arribo a l’escola, 
amb la senyoreta I., li agafa els exàmens, aquests que ells han d’acabar a casa i la 
meva filla es posa amb els llapis, la resta i es posa amb els llapis, a traslladar-los, d’un 
lloc a l’altre, i la I. li diu “J. (nom de la filla), tu què fas?”, dic “restant”, dic “qui t’ha 
ensenyat d’aquesta manera?” “la meva mare” “doncs això està malament, fet així amb 
els llapis” i la meva filla… (GDT;9;14-21) 

 
 
En aquest sentit, les famílies identifiquen la necessitat de crear ponts de 

comunicació amb l’escola, que els faciliti saber el què estan aprenent els seus fills i 

filles i com ho estan aprenent per tal de poder-los ajudar. 
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Participant: És que clar, a nosaltres ens van ensenyar d’una altra manera que a ells. 
Llavors, jo me’n recordo que la divisió era que posaves el nombre, posaves la barreta 
aquella, anaves fent allà la teva escaleta i quan acabaves ja feies la ratlleta. 
 
Participant: És que jo crec que ara per a què un pare pugui ajudar el fill hem de tenir 
un… 
 
Participant: Has de fer un curs accelerat. 
 
Participant: … fer un curs o tenir un dossier o un llibre o alguna cosa que sigui el que 
avui en dia es… (…). (GDF;9;64-67) 

 

 

2.2.2. Elements transformadors 

 

En aquest marc, els tallers de matemàtiques com els que hem desenvolupat 

contribueixen a crear aquest pont. Així ho valoren les familiars participants de 

l’escola d’adults. Aquesta necessitat es fa més gran en els cursos de secundària, 

quan la dificultat augmenta i les famílies necessiten més recursos. 

 

Investigador: (…) en aquestes dues escoles, a l’escola de primària i a l’institut (…) he 
fet un mes i mig, (…) sis setmanes seguides, i han vingut moltes famílies. (…). 
 
(…) 
 
Participant: És que comencen i tu no saps per on vas. 
 
Participant: … la meva filla fins que no ha estat bastant gran no ha anat a cap tipus 
d’ajuda fora de l’escola. L’ajudava jo. Però jo, va arribar un punt en què ja li vaig dir 
“no puc”, és que no podia, és que no arribava al que li estaven demanant a classe. 
 
Participant: O sigui, quan era primària sí, però quan ja van començar a l’institut ja és 
que… (GDF;9;129-136) 

 
Investigador: Jo m’he trobat (…) que les famílies a primària… hi ha menys famílies a 
primària que a secundària. Quan els nens van a l’institut, la família va molt més, 
demana més el taller. 
 
Participant: Perquè no arribem, no arribem… és més complicat. 
 
Participant: Almenys jo en el meu cas, ara que ha començat batxillerat, ella se sent 
molt perduda i ella mateixa veu que és molt diferent del que ha donat fins ara. I clar, 
jo no la puc ajudar. (GDF;9;137-139) 

 

Per altra banda, professorat de l’escola de persones adultes valora que aquesta 

diferència entre les matemàtiques que van aprendre les famílies i les que estan 

aprenent els fills i filles pot ser una diferència enriquidora, que els mostri que hi ha 

diferents maneres de resoldre un mateix problema i que totes són correctes. 
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Afavorir el diàleg i la interacció és una forma en què es poden aprofitar aquestes 

diferents estratègies. 

 

Professora: Val, jo volia dir, aquest tema que has plantejat de com s’explica a l’escola 
i com (...) les famílies jo el trobo molt interessant. Crec que una de les coses que es 
podria potenciar és situacions matemàtiques on arribis a la conclusió de “hi ha més 
d’una forma de resoldre aquest problema” i llavors posar-les en comú, que això és 
molt, per trencar aquesta idea de que només hi ha una solució, només hi ha una 
recepta, no? Una solució sí que n’hi ha només sempre, però no la manera d’arribar-hi. 
I també afavorir sistemes de treball, situacions de treball interactives com diu la M. 
(professora) que afavoreixen el diàleg i que propiciï el diàleg matemàtic, (...) 
(GDP;10;63) 

 

 

2.3. La comunicació entre les famílies i el professorat 

 

2.3.1. Elements exclusors 

 

En relació a aquestes diferències i el conflicte que generen, apareix la necessitat 

d’establir canals de comunicació entre professorat i familiars. El professorat fa 

referència a com algun tipus de formació dels familiars per part del professorat 

podria contribuir a superar aquest conflicte, així com també la importància de que 

el professorat valori les matemàtiques que ensenyen els pares als seus fills quan els 

ajuden a casa. 

 

Professor: A més, suposo que el mestre deu tenir la sensació de que ha de tornar a 
fer classe de matemàtiques pels pares... clar, potser hauria d’haver-hi per fer servir 
aquests materials com un procés de rodatge, no? per dir: hi ha aquests materials, us 
ensenyo una mica com funcionen, com podeu ajudar, i que els pares també veiessin 
d’aprendre ells, perquè una cosa (...) és que aprenguin ells també, no? llavors, potser, 
clar, és difícil de dir “quedem a les 8, o a les 7 o a l’hora que sigui, i estem començant 
els trencats...” però que potser hi hauria d’haver això, com un inici de... o almenys 
d’acceptar per exemple per part del profe que si de tant en tant surt això, una manera 
de fer les coses no exactament l’estàndard, que se n’adoni que potser allà hi ha l’esforç 
de la mare d’ensenyar les coses una mica diferent, i que digui “això està bé” i que no 
desmereix tot el que ha fet la mare (...) lo correcte. Llavors és dir “això està bé, també 
es pot fer d’aquesta manera”, aleshores que combini una mica les dues, per no 
desvirtuar la mare, no? Llavors és una mica... (GDP;11;72) 

 
Aquesta desconnexió entre la casa i l’escola fa que en ocasions les famílies hagin de 

buscar altres recursos per a ajudar els seus fills i filles, com reforços particulars 

extraescolars. 

 

Investigador: (…) en aquestes situacions es crea com un conflicte entre les mares i 
els fills. Perquè clar, tu intentes ajudar però te n’adones que no pots, llavors, tampoc 
pots entrar, llavors moltes mares el que m‘han explicat és que el que opten és una 
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mica dir “bé, vés al mestre o a la mestra i que t‘expliqui, perquè jo no puc”. I és una 
cosa que volia comentar amb vosaltres, si creieu que això des de la vostra experiència, 
creieu que això és lògic, o us ha passat a vosaltres mateixes… 
 
Participant: Sí, això o buscar un reforç fora de les hores de classe, buscar algú que 
els ajudi. Perquè si ells no arriben i tu no pots, i el mestre diu que ja ho ha explicat i 
que amb una vegada és suficient, que moltes vegades també sol passar que ho han 
explicat i després ja que t’arreglis tu amb les teves històries, doncs buscant un reforç 
després de les hores de classe. (GDF;11;184-185) 

 
Participant: Que tothom no som iguals. Jo a la meva li vaig fer això. Jo va arribar un 
moment que quan jo no la vaig poder ajudar fora de les hores de classe li vaig buscar 
un reforç. 
 
Participant: Jo també ho vaig fer. 
 
Participant: I anava tots els dies a l‘hora que li van dir al reforç aquest. Sobre tot en 
matemàtiques, perquè mai li han agradat massa i jo no arribava per a ensenyar-li, això 
està clar. 
 
Participant: Jo també les portava a una acadèmia. (GDF;11;187-190) 

 

2.3.2. Elements transformadors 

 

Malgrat aquestes dificultats trobem també casos en què les famílies perceben que 

tenen una bona comunicació amb l’escola, i que es pot establir un diàleg amb el 

professorat quan es necessita parlar de les dificultats amb què es troben en 

l’aprenentatge dels seus fills i filles. 

 
Investigador: (…) moltes mares el que em deien és que “m‘encantaria poder seure 
allà el mestre i poder-li explicar doncs com m’ho van ensenyar a mi i que ell m’expliqui 
com ho ensenyen ara, que jo ho entengui”. O sigui, que estan demanant més 
comunicació també amb els mestres. 
 
Participant: Però, si tu els ho demanes… 
 
Participant: Jo sí que la he tingut, eh? Jo sí que he parlat moltes vegades amb la 
professora de la meva filla, jo sempre que he volgut, a mi m‘han atès sempre, de 
qualsevol tema, de (...) el que fos. 
 
Participant: Que si fa falta, per a això hi ha un tutor, clar. 
 
Participant: Jo també. Jo no he tingut amb la meva filla cap tipus de problema, però 
en el moment que han necessitat tu truques, que et donin una cita i quedes i ja està. 
 
Participant: També hi ha mares que et citen o per a dir-te com va el nen en 
matemàtiques, i no hi van. Així. Per què jo m‘he trobat amb molts casos. 
 
Participant: És veritat, és veritat. (GDF;12;260-266) 

 

Un altre exemple transformador el tenim a Equador, on, segons explica una mare 

d’aquest país, hi ha un taller de matemàtiques al qual els pares han d’assistir per a 
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poder inscriure els fills a l’escola. Aquests tallers proporcionen a les famílies 

formació sobre els continguts que treballaran els nens i nenes a l’escola, el que els 

permet tenir més eines per ajudar-los després a casa. 

 

Participant: Però ara al meu país abans d’inscriure als nens… (…) Ens fan un taller per 
a pares, que diuen, llavors allà ens expliquen tota la matèria, el que donaran aquell 
any els nens ho hem d’aprendre una mica, i el pare de família que no vagi al taller de 
pares no pot inscriure aquell any el nen. (…) Abans que el nen vagi a classe hem de 
nosaltres assistir primer. 
 
Participant: [Aquí] El que tens és que vas i t‘expliquen la matèria que li donaran allà i 
ja està. No et fan taller de pares ni res. Tu vas allà el primer dia d’escola i et fan una 
reunió, o quan ja porten una setmana, et fan una reunió, vas allà i et diuen “donaran 
geografia, història, …” el que sigui, i ja està. 
 
Investigador: (…). Allà us fan com un curset? 
 
Participant: Sí, es d‘un mes. (…) Un mes i hem d’anar cada dia, i si no el nen… 
 
Investigador: I si no, no pots inscriure el nen. 
 
Participant: No, es obligació, perquè diuen que el nen va i per a nosaltres per a 
ensenyar com podem (...). 
 
Investigador: I us expliquen… els cursos aquests, qui els dóna, els mateixos 
professors? 
 
Participant: Sí, els professores els donen. Et donen matemàtiques… tot. 
 
Investigador: O sigui, us expliquen el mateix que els expliquen després als nens. 
 
Participant: Sí. (GDF;12;92-111) 

 

Aquesta idea és acollida com a molt positiva per part dels altres familiars 

participants a l’escola d’adults. 

 

Investigador: (…) un dels objectius de treballar i fer un projecte com aquest és trobar 
solucions (…) 
 
Vàries participants: Els tallers, el que fan ells, els tallers. 
 
Participant: Això està molt bé, però clar… jo aquí no sé si això es podria… 
 
Participant: Jo crec que sí. 
 
Participant: Per què no? Jo crec que també. 
 
Participant: Jo crec que sí. 
 
Participant: Per part de voluntat de tots… 
 
(…) 
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Participant: Però el problema de treballar el tenim tots. Però encara que sigui una 
estoneta a la tarda. 
 
Participant (d‘Equador): Però sigui que et donen ja una idea de com hem 
d‘ensenyar els nens, no? 
 
Participant: Clar. 
 
Participant (d‘Equador): Ja ens donen una idea, llavors nosaltres ja… (GDF;12;116-
127) 

 

En aquest sentit, els participants dels tallers valoren també positivament que els 

continguts dels tallers que es facin per a les famílies responguin a les demandes 

dels familiars en relació als continguts que més necessiten treballar per a ajudar els 

seus fills i filles. 

 

2.4. Multiculturalitat i aprenentatge de les matemàtiques 

 

2.4.1. Elements exclusors 

 

La multiculturalitat i les diferents formes de fer matemàtiques lligades a les 

diferents cultures són elements que apareixen i que s’han de tenir en compte en la 

realitat actual dels centres educatius. Una part de les diferències entre les 

matemàtiques que aprenen els fills i filles i les que van aprendre els pares i mares 

té a veure amb la procedència de les famílies. Així, ens trobem amb exemples de 

com els pares troben dificultats en ajudar els seus fills perquè al seu país van 

aprendre a resoldre els problemes de forma diferent. Les dificultats augmenten 

quan no només no existeixen ponts de comunicació amb l’escola per tal de superar 

aquest conflicte, sinó que des de l’escola no s’accepta com a vàlida la forma de fer 

de les famílies immigrants. 

 

Investigador: És que jo em vaig trobar amb una senyora que és de Veneçuela, que 
allà es veu que fan la resta d’una manera, i llavors quan li va venir la nena a casa 
doncs ella la va estar ajudant, fent la resta, bé, la mare li va ensenyar a fer la resta 
como ella sabia, llavors la nena va anar a l‘escola, i en aquella escola en concret que 
no diré quina és la mestra va dir que estava malament, i la nena va dir “doncs és que 
la meva mare m‘ha ajudat” i la mestra li diu “no, és que a Veneçuela no sabeu restar”. 
Saps? Que de vegades també passen aquestes coses, que quan els pares fan el compte 
d‘una manera i a l‘escola ho fan d’una altra i la mestra es posa molt tancada, diguem, 
doncs també passen aquestes coses. 
 
(…) 
 
Mare: A veure, jo amb aquesta professora, com tu dius, doncs jo vaig i li dic “escolta, 
perdona, ensenya’m tu, com a professora, que jo sóc d’un altre país, que es fan les 
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matemàtiques d’una altra manera, surt la que surt igual, doncs tu com a professora 
ensenya’m com es fa aquí. No ets professora? doncs ensenya’m, perquè la meva filla 
quan faci els exàmens no ho faci com li vaig ensenyar jo perquè no em porti zeros. I tu 
com a professora m’ho has d’ensenyar, o has de dir-me, escolta, restar no es fa així, 
es fa d’una altra manera”. (GDT;5;10-13)  

 

 

2.4.2. Elements transformadors 

 

La multiculturalitat aporta al mateix temps elements positius de cara a la formació 

de familiars. El professorat de persones adultes reflexiona sobre el fet que aprendre 

en un grup multicultural on poden haver diferents maneres de representar o 

resoldre operacions matemàtiques contribueix a comprendre millor el sentit de les 

operacions que fem, més enllà de les formes concretes en què les resolem, com 

comenten a les següents cites. Per altra banda, als mateixos tallers hem pogut 

observar interaccions d’aquest tipus, on es posaven en comú les diferents maneres 

de resoldre un mateix exercici segons el país. 

 

Professora: Això, i et fa, o sigui, mirant una mica altres maneres que han tingut a la 
història o que tenen ara mateix a l’hora de fer operacions... ara al mon, a nivell de 
multiplicar, no es fa a tots els llocs igual, eh? Et fa més conscient d’alguna cosa que fas 
per inèrcia, entendre el per què ho fas, no? el sentit que té. Si tu no ho compares amb 
un altre, si no ho compares amb un altre sistema, podria ser algo tan senzill com pot 
ser el decimal i la numeració romana, o el decimal i la numeració maia, no? llavors, la 
manera de fer... Si no compares, no et fas conscient de per què escrius 124 d’aquesta 
manera, i ho estàs fent cada dia. Ho estàs fent cada dia, i si 124 ho has de posar en 
base 2, què diferent, no? o en base 20, o en base... com feien... Llavors, jo és una de 
les coses que m’he adonat, eh? Quan has de comparar et dones compte del que tu 
estàs fent, i ells també valoren allò, no? és importantíssim. Clar, això relacionat amb 
un exercici... això ho faria (...) i ho faria d’aquesta manera. Per què? Perquè no 
treballa en base 10. I el número que et sortiria per posar la mateixa quantitat de coses 
no és el 120 que nosaltres posem, surt un altre, uns altres dígits, no? (GDP;6;29) 
 
Professor: En aquest sentit, passa que no sé si això ho hauríem d’aprendre primer 
nosaltres, si hauria de ser per exemple per un nen xinès que divideix diferent, que vegi 
com... o per nosaltres que veiem als xinesos que fan el dibuix diferent, aprendre a lo 
millor que les dues és el mateix... una cosa que, bueno, no sé si la divisió és el millor 
exemple, eh? Però un exemple de com a més a més, mentalment fas les mateixes 
coses, no és que sigui molt diferent, no? però com de vegades, no? arribes a un procés 
diferent, no? amb una... (GDP;6;32) 
 
(...) 
 
Professora: De vegades les convencions, que en realitat no és que hagis d’entendre 
res, cap concepte matemàtic, sinó que són convencions que de vegades interfereixen, 
no? el fet d’entendre, no? (GDP;6;33-35) 
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En aquest sentit, es valora la importància de que en els materials que es facin 

servir amb els familiars dels tallers s’incloguin aquestes referències a les diferents 

cultures. 

 

De la mateixa manera que amb els familiars provinents d’altres països, els 

participants de l’escola d’adults fan referència a la importància de que aquestes 

diferents formes de resoldre els problemes siguin tingudes en compte per part del 

professorat a les escoles i instituts, quan tenen alumnat vingut d’altres països. 

 

Participant: Això és una divisió? 
 
Investigador: Sí, això és una divisió a Mèxic i als Estats Units. 
 
Participant: Ah, sí? 
 
Investigador: Clar, és que una altra cosa que passa, a mi em preocupa tots aquests 
nens que vénen immigrants, de fora, clar, n’hi ha molts que fan les coses diferents, 
però el resultat els dóna igual. 
 
Participant: Clar, clar. 
 
Investigador: Però el mestre no ho sap moltes vegades perquè potser mai ho ha vist 
i diu “això què és?, això està malament.” 
 
Participant: Però jo penso que aquí és el mestre el que ha també de… ells s’han 
d’adaptar, però tu també adaptar-te a ells, perquè de vegades el problema que tenen 
és que ho intenten canviar tot de cop i és un conflicte que tenen, perquè no saben per 
on van. És preocupar-te de mirar que això dóna el mateix resultat que això. Si ho té 
bé, és igual com ho faci, i respectar-los una mica, també, o sigui, no intentar canviar-li 
tot de cop. (GDF;6;297-303) 
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3. CONTINGUTS I MATERIALS PER A LA FORMACIÓ MATEMÀTICA DE 

FAMILIARS 

 

3.1.1. Elements exclusors 

 

El professorat valora que un aspecte negatiu de l’ensenyament tradicional de les 

matemàtiques és l’escassa connexió amb la realitat i que “s’han donat d’una 

manera mecànica”. Moltes vegades s’emfatitza més que els alumnes aprenguin els 

procediments que no que entenguin el raonament que hi ha al darrera. Segons el 

professorat, això es relaciona amb la generació d’actituds negatives cap a les 

matemàtiques. 

 

Professora: (...) “Ho he fet” “Però saps el que has fet? explica”... són incapaços, o 
sigui, estan... han estat les matemàtiques com molt mecàniques, pròpiament mecànic, 
i llavors clar, al final acabes odiant-les. Per què? Perquè clar, la mecànica, aprendre’t 
fórmules... arriba un moment en què per a fer aquella de cert nivell has de tenir en 
compte tota una... si no saps raonar-les... Llavors, clar, el fracàs, el no saber en aquell 
moment, si no sé la formuleta... i de geometria “i quina és la fórmula del trapezi? 
Penseu què és un trapezi, un triangle, no? És un triangle, i quina és la fórmula?” “I per 
què vols la fórmula? Tu saps la del quadrat, mira’t bé que és la meitat. Quina fórmula 
trauries tu?” “No, jo vull saber la fórmula”. Això ho he viscut molt... i odiaven les 
matemàtiques. (GDP;3;49) 

 

 

3.1.2. Elements transformadors 

 

En aquest sentit, el professorat destaca la necessitat de què la matemàtica que 

s’ensenya als familiars estigui connectada amb la realitat, per a facilitar la seva 

comprensió. 

 

Professor: La matemàtica que fem nosaltres, entre cometes, és una matemàtica molt 
natural, perquè gairebé tot es pot arribar a deduir bastant, casi tot el que... no és una 
fórmula... l’equació de segon grau, però... 
 
Professora: No, però inclús l’equació de segon grau l’experiència que tinc és que si tu 
ho expliques doncs connectat amb la realitat, expliques els perquès de les coses... la 
resposta és aquesta “ah, doncs ara ho entenc, com pot ser? si és la primera vegada 
que ho entenc”. Perquè se t’han donat elements perquè ho entenguis. (GDP;4;50-51) 

 

En aquest sentit, els participants dels tallers han valorat positivament el fet que es 

proporcionessin explicacions senzilles i accessibles, i que permetien entendre la 

base de les matemàtiques. 
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Això es relaciona també amb la importància, segons el professorat, de tenir en 

compte l’experiència prèvia dels familiars que, com a persones adultes, ja han 

tingut amb les matemàtiques. Si es connecta l’ensenyament de matemàtiques amb 

aquesta experiència prèvia s’afavoreix la comprensió i el sentit del que s’està 

aprenent. D’aquesta manera també s’aconsegueix posar en evidència coneixements 

matemàtics que aquestes persones tenen, tot i que no els hagin après per una via 

acadèmica, la qual cosa pot ajudar a superar barreres –mencionades abans– 

relacionades amb les seves actituds i expectatives envers les matemàtiques i 

envers ells mateixos com a aprenents de matemàtiques. 

 

Professora: (...) jo m’havia trobat a classe gent que tenia molta dificultat amb les 
fraccions, en sí, com així més forma fracció, i era gent que feia patronatge i que tenia 
molt clar “doncs ara faig 3 quarts del patró, i agafo la meitat, i aquí he de fer 8 parts 
del patró i llavors...”. Llavors, quan li deies això dius “ah, és això? Ah, sí, si això ho he 
fet tota la vida”, no? I no eren àvies, eh? Potser eren mares de secundària, més que de 
primària, no? però sí que penso que el que diu la N. (altra professora) ajuda molt, eh? 
Perquè quan tu connectes amb el que tu has fet servir... si grates veus que les 
matemàtiques les han fet servir moltíssim, doncs en una manera que no és la forma 
que surt en els llibres de primària i de secundària, perquè ha sigut més pràctic, però sí 
que... (GDP;4;48)  

 

Per a ajudar a superar aquesta por que sovint hi ha cap a les matemàtiques, el 

professorat valora positivament formes d’apropament a les matemàtiques que 

siguin lúdiques. Incloure jocs entre les activitats és una estratègia que valoren que 

pot contribuir a aquest apropament. 

 

Professora: (...) El fet de que he vist quantitat de jocs que hi ha, no? (...) Perquè a 
part, bueno, que les matemàtiques també és un joc, no? i perdre una mica la por de 
vegades a les matemàtiques, que tenen els pares, la tenen els nens, no? i que sempre 
és la dolorosa, no? les matemàtiques. El fet de també aquest espai té lloc, es pot 
donar de pares-fills perquè bueno, són idees didàctiques per als pares per a fer amb 
els nens, de com arribar al concepte “X”, el que sigui, no? perquè puguis en cada 
tema... (GDP;4;18)  
 
Professora: Jo crec que aquesta acció, aquest jugar, trenca una mica la por a les 
matemàtiques que deia la L. (altra professora). Perquè és un apropament més distès, 
no és allò de dir “a ver, si ho entenc o no ho entenc, a veure si em surt o no em surt”, 
sinó “què em demanen, què posaré, què trauré...” és com un altre apropament, no? 
més distès, i que aquesta por a les matemàtiques ve precisament d’anys i anys de fer-
se el mètode expositiu, només amb la pissarra i el guix del professor. (GDP;4;22) 

 

Els familiars participants de l’escola d’adults també valoren positivament que els 

materials continguin elements atractius per als nens i nenes i les famílies, i que al 

mateix temps facilitin la comprensió dels continguts. 
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Participant: És que jo penso que és molt senzill, llavors està ben explicat i un nen de 
primària ho entén perfectament. Perquè de vegades, penso que l‘error de les 
matemàtiques és que és molt complicat, molt… que sí és senzill però té molt… que si 
sumo, que si resto… el que estem fent nosaltres ara, resto, multiplico… et dóna el 
mateix resultat i has fet unes operacions que a una criatura potser el cansa o no ho 
entén. I això és molt senzill per a ells, ho entenen, i és el mateix. (GDF;4;24) 
 
Investigador: (…) bé, aquests materials jo havia pensat també posar-los com algun 
dibuix o alguna cosa així per a què ho faci més… 
 
Participant: Més amè. 
 
Participant: Més atractiu. 
 
Investigador: Creieu que…? 
 
Participant: Jo crec que sí. 
 
(…) 
 
Participant: Sobre tot en primària, anar comparant amb dibuixets. 
 
(…) 
 
Participant: És que potser tu no entens un problema, no t’aclareixes a fer-lo i potser 
si al costat tens 3x2=6 i els 6 peixos o les 6 pomes. Doncs… 
 
Participant: Sí, que era como ens ensenyaven a nosaltres. 
 
Participant: Clar, com ens ensenyaven. 
 
(…) 
 
Participant: Clar és que ells jo crec que una cosa així… 
 
Participant: Queda molt freda 
 
Participant: … inclús s’han d’avorrir. Perquè jo me’n recordo que mirava el llibre de 
matemàtiques i com tenies allà les pomes o els peixos dibuixats doncs t‘entretenies 
comptant-los. 
 
Participant: Pomes, cadires hi havia, tot això. 
 
Participant: Nines… (GDF;4;267-289) 

 

Per altra banda, els continguts i materials per a la formació de familiars han de 

proporcionar eines que ells puguin fer servir per a ajudar els seus fills i filles. En 

aquest sentit, un element que el professorat valora molt positivament és poder 

proporcionar als pares orientacions sobre com abordar els problemes de 

matemàtiques, quines passes generals s’han de seguir, en forma de “receptes” per 

a facilitar la seva resolució: 
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Professora: Jo crec que això ajuda molt. Perquè quan un no se’n recorda ben bé “ara 
què has de fer?”, si ho té allà, no? se’n recorda “el tercer pas, se m’havia oblidat” i li 
serveix per reforçar l’aprenentatge. (GDP;4;23-27)  

 

En un sentit semblant al que apunta el professorat, els familiars participants dels 

tallers destaquen com a positiu el fet que els hagin proporcionat eines per saber 

com explicar matemàtiques als seus fills i filles, i demanen estratègies que els 

permetin fàcilment ajudar els seus fills en l’aprenentatge de les matemàtiques, tal 

com comenta aquest pare: 

 

Pare: Sí, la que ens vas explicar, que a mi em va semblar molt bona, eh? (…) Aquest 
és molt bo, aquest és molt bo, el de la recta [dels nombres] és molt bo. (…) el que 
reflecteixo aquí és una idea que em va agradar del taller, una idea que jo em vaig 
portar per explicar-li jo a ella. Perquè jo com a pare, que treballo, que tinc només per 
a dedicar-li a ella una hora, ho entens? o el cap de setmana més, llavors aquest tipus 
d’idees pràctiques, immediates, que són una eina per a mi i per a ella, això és el que jo 
busco al taller, saps? Per exemple, a mi el de la recta em va agradar molt. (…) Això 
m‘encanta. Intento com focalitzar-me cap a això, cap a idees noves i pràctiques que jo 
pugui dir: doncs el de la recta, la dels nombres, saps? te’n recordes que ens vas donar 
una fotocòpia amb els nombres i tal? 
 
Investigador: Sí el de la taula… 
 
Pare: Del 0 al 100. A mi em va venir genial, saps? Ella encara no se sap els nombres 
fins el 100, però gràcies a aquesta taula va passar del 19 o del 20, m‘entens? que 
comptava. Ara compta ja gairebé fins el 70, i ja els reconeix, saps? 
 
Investigador: I si aquesta taula la fas amb una cartolina gran i li retalles els nombres 
de manera que els puguis enganxar, (…) doncs que els pugui agafar i moure i tal i 
qual, encara ho aprendrà més ràpid. Perquè ella mateixa els agafarà, els ordenarà, els 
mourà, o sigui… es res, una cartolina grandota, els retalles, que càpiguen els 100 en 
una cartolina, de foli i fas això, l‘1, el 2, el 3… i els vas posant allà. I ja mateix, doncs, 
com un joc els va fent servir.  
 
Pare: Aquestes són les coses que m‘han agradat, m’entens?... (GDT;4;39-52) 

 

Per últim, un altre aspecte que el professorat valora que s’hauria de tenir en 

compte en l’elaboració de materials per a les famílies, és que hi hagi una 

presentació clara, que identifiqui a quin nivell (curs) correspon cada activitat. Una 

opció pot ser agrupar els materials per cursos i presentar-los separats per cicles. 

Els codis de colors també poden fer aquesta funció. També identifiquen que pot ser 

útil que s’especifiqui quins coneixements es necessita tenir per a dur a terme cada 

activitat.  

 

A més a més, el professorat també considera interessant incloure referències 

històriques i de diferents cultures en els materials: 
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Professora: (...) la relació que té amb la... amb el mon clàssic: la Grècia clàssica, 
l’Egipte clàssic, la Índia... perquè al mateix temps que és multicultural... o inclús amb 
la cultura Maia... doncs et fa veure les matemàtiques d’una altra manera, no? per 
exemple, el tema aquest de com es va calcular la circumferència de la Terra, que ho va 
fer Eratòstenes, i que ho va fer amb les mesures de les ombres dels obeliscs... aquesta 
relació amb la història, de les matemàtiques amb la història, trobo que és molt 
interessant. (GDP;4;27) 
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4. LA INTERACCIÓ EN LA FORMACIÓ MATEMÀTICA DE FAMILIARS 

 

4.1.1. Elements exclusors 

 

La possibilitat d’interacció es relaciona en general de forma molt positiva amb 

l’aprenentatge de les matemàtiques. No obstant, apareix un potencial element 

exclusor. Els familiars participants del taller destaquen com a element a superar les 

situacions no igualitàries en què pares o mares que saben més matemàtiques que 

altres poden infravalorar aquests últims que tenen més dificultats i destacar en la 

dinàmica dels tallers per sobre d’ells. En relació a aquesta situació, es proposa que 

el treball conjunt amb els fills i filles podria ajudar a superar aquestes actituds. 

 

Mare: (…) A veure, què té a veure que tu saps matemàtiques i jo no en sé? jo estic 
aquí per a aprendre, per saber, (…). Perquè tu, els problemes matemàtics que per a mi 
són problema tu ho esbrines com plif, plaf, i acaba i ja està, i jo no he entès 
absolutament res, de veritat que no. 
 
Investigador: potser el que hem de buscar són mecanismes per a què tothom 
participi, i no hi hagi algú que monopolitzi o… 
 
Mare: Doncs sí. Però ella no es deixava, ella no es deixava. 
 
Pare: Bé, per això és important el dels nens, que potser amb els nens s’ajuda una 
mica més i tal… 
 
Mare: (…) jo crec que amb els nens doncs ella participarà amb el nen, perquè 
s’adonarà que el nen això, doncs agafar-lo, posar-se, i no explicar les coses como ella 
les explicava i dir “és que jo ho solucionaria així” i el seu fill potser serà més lent (…) 
(GDT;1;62-69)  

 

 

4.1.2. Elements transformadors 

 

En aquest sentit, els participants del taller destaquen la importància d’evitar que es 

donin situacions desigualitàries entre els membres del grup degudes als diferents 

nivells de coneixements matemàtics. El treball en grups interactius i el diàleg 

igualitari són dos elements que es destaquen dels tallers per a superar aquestes 

situacions. 

 

Els familiars participants de l’escola d’adults valoren positivament que als tallers es 

treballi en grup, donant protagonisme als participants. D’aquesta manera 
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consideren que no només es fa l’activitat més amena sinó que també es contribueix 

a l’aprenentatge. Per la seva banda, els familiars que han participat en els tallers 

també confirmen aquesta idea; valoren positivament una forma de treballar 

participativa i amena, i el treball en grup que els possibilita resoldre dubtes 

conjuntament. 

 

Investigador: (…) funcionem molt en grup, en lloc d‘explicar jo a la pissarra, tal i 
qual, és més treball en grup, que jo crec que com persones adultes jo crec que és més 
productiu per a nosaltres treballar en grup, no? que no que tinguis allà una persona 
donant-te una classe magistral, que potser passa això, que no acabes d’entendre el 
que t’ha dit i tampoc no hi ha aquesta dinàmica d‘estar allà “doncs escolta…” 
 
Participant: Jo crec que és important que tothom participi una mica, perquè potser jo 
no ho entenc però la del meu costat tampoc, i per no preguntar es queda tot en l‘aire. 
És important participar. 
 
(…) 
 
Investigador: Això. I per a aconseguir-ho no és simplement dir que “doncs podeu 
participar” sinó “jo em quedo al darrere, esteu vosaltres”. Fent aquest tipus de 
metodologies. 
 
Participant: Jo penso que sí que és bo. I que a més fent-ho en grup és més amè i 
inclús aprens més perquè comparteixes. (GDF;2;317-324) 

 

Un element que destaca d’aquest funcionament en grup és la interacció i el diàleg. 

Segons explica el professorat, la interacció i el diàleg faciliten la posta en comú de 

diferents formes de resoldre un mateix problema, i són elements a potenciar en 

relació a la participació de familiars en l’aprenentatge de les matemàtiques. 

 

Professora: Crec que una de les coses que es podria potenciar és situacions 
matemàtiques on arribis a la conclusió de “hi ha més d’una forma de resoldre aquest 
problema” i llavors posar-les en comú, que això és molt, per trencar aquesta idea de 
que només hi ha una solució, només hi ha una recepta, no? Una solució sí que n’hi ha 
només sempre, però no la manera d’arribar-hi. I també afavorir sistemes de treball, 
situacions de treball interactives com diu la M. (altra professora) que afavoreixen el 
diàleg i que propiciï el diàleg matemàtic (...) (GDP;2;63)  

 

En la mateixa línia, els familiars participants de l’escola d’adults també valoren 

positivament una organització dels tallers en que es tenen en compte i s’expliquen 

les diferents formes de resoldre els problemes, per exemple, explicar tant les 

formes en què els familiars ho van aprendre en el seu dia com la forma en que el 

professorat ho ensenya ara a l’aula. 

 

Investigador: (…) com funcionen els tallers. Bé, normalment agafem un tema, 
qualsevol d’aquests [fent referència al dossier de materials], per exemple les fraccions 
i intento explicar-ho de manera que poso l’activitat i els pregunto a les famílies que em 
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diguin com ho fan. Perquè el com funciono és: al taller primer pregunto com ho fan, i 
sobre com ho fan s‘explica després el com ho està fent el mestre o la mestra. Llavors, 
jo us volia comentar aquesta metodologia. És molt oberta, és a través del diàleg, els 
protagonistes són les famílies i jo simplement, o la persona que està fent el taller, va 
per a ajudar, per a ensenyar com es fa allò. (…). Llavors volia comentar-vos també 
aquesta metodologia com la veieu. 
 
Participant: Doncs (...). Perquè clar, si explica i no sap el que està explicant perquè… 
jo m’estaria enrecordant del que em van ensenyar, i m‘estan explicant una cosa nova 
em faré un embolic. Si ja el professor sap como jo ho he aprés i després m’ho explica, 
ho entendria amb més facilitat. (GDF;2;313-316) 

 

Els familiars participants dels tallers també destaquen positivament aquesta 

possibilitat d’adonar-se que hi ha diferents maneres de fer les coses que porten a 

un mateix resultat, i que algunes formes de resoldre els problemes han canviat des 

de que van estudiar matemàtiques. 

 

Per una altra banda, es destaca que aquest funcionament és un procés. El 

funcionament de grup es va construint a mida que avancen els tallers: a mida que 

passen les sessions el grup funciona més com a tal, la qual cosa es reflexa en 

l’aprenentatge. 

 

Investigador: (…) una altra de les coses que ha sortit és que… el primer dia funciona 
bé, però com més coneixes a aquestes persones millor funciona, més aprens. (...) us 
ho volia consultar, si ho veieu lògic, que com més et coneixes al grup… 
 
Participant: Sí, és lògic. 
 
Participant: Clar, la mateixa confiança et fa… 
 
Participant: Agafes confiança i estàs més segur i t’esplaies, i ja “bé, si dic una 
tonteria no importa”. 
 
Participant: Clar, pots fer una broma, o inclús potser un moment de silenci, ja 
coneixes la persona i més o menys saps per on va, llavors això és confiança. 
(GDF;2;328-332) 

 

En aquest mateix sentit, els participants dels tallers destaquen com els tallers 

permeten treballar en un ambient relaxat i on es genera confiança, on es perd la 

por a equivocar-se i fer el ridícul, la qual cosa fa augmentar la implicació dels 

participants. 

 

Un altre element que apareix en relació a la formació de familiars és la necessitat 

de proporcionar elements per a generar expectatives positives respecte de les 

possibilitats dels familiars per a aprendre matemàtiques. El professorat valora que 

la interacció i el treball conjunt amb altres persones (altres familiars) que estiguin 
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participant també d’aquest procés d’aprenentatge contribueix a compartir les 

dificultats i sentir-se més capaços d’aprendre. 

 

Professora: (...) jo penso que en matemàtiques hi ha una part no sé si és d’educació 
emocional, molt important... sí, jo no sé si dir-li així, però jo la corroboro en tota la 
meva experiència, que quan millores l’autoestima millores els resultats en 
matemàtiques, i no és tant el que estàs explicant, si és l’equació de no sé què o... sinó 
és aquesta... dir “no, això ho puc fer”. I no sé si això ha de sortir només en format 
paper o si també estarà posat en xarxa... no sé, se m’acudia, potser és una idea 
peregrina... aquest sentir que no estan sols i fer alguna manera de connectar amb 
aquests materials a la gent que li pugui passar el mateix, que pugui compartir, que... 
en aquest sentit, no? de dir, de vegades, quan un està sol no és capaç de fer-se 
aquesta autoeducació emocional, o aquest apujar-se l’autoestima, el fet de queixar-se i 
de veure i de compartir problemes potser pot ajudar, no ho sé, eh? jo ho dic perquè 
també els grups interactius a classe són el que funcionen molt per aquesta part més de 
ser capaç de, no? de veure’m jo capaç per enfrontar-me amb les matemàtiques. 
(GDP;2;59) 
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5. IMPACTE EN LA RELACIÓ ENTRE PARES I FILLS 

 

5.1.1. Elements exclusors 

 

En el procés d’avaluació no hem trobat elements exclusors en relació a la 

participació dels familiars en els tallers de matemàtiques i la seva relació amb els 

seus fills i filles. L’impacte que trobem és transformador, i el recollim en el següent 

punt. 

 

5.1.2. Elements transformadors 

 

El fet que els familiars participin en activitats de formació de matemàtiques porta –

a més de l’aprenentatge en matemàtiques dels pares– a un canvi en la relació entre 

pares i fills. Aquest canvi en la relació es concreta en una més gran comunicació 

respecte de les activitats escolars i de matemàtiques en particular. Trobem aquesta 

reflexió tant per part de la mare equatoriana que rebia cursos de matemàtiques a 

l’escola dels seus fills al seu país com en el cas dels participants dels tallers de 

matemàtiques que hem desenvolupat.  

 

Investigador: Una pregunta, allà a Equador el fet que us facin aquest curs preparatori 
a les mares, a les famílies, això té algun efecte en la vostra relació després quan els 
ajudeu a fer els deures? té algun impacte? us serveix? 
 
Participant: Clar que ens serveix. Sí, jo he après, inclús. Vaig aprendre perquè he 
anat tres anys a l’escola i no vaig aprendre a fer les fraccions. I amb el meu nen sí que 
ho vaig aprendre. 
 
Investigador: I com ho viuen els nens allà? Com ho experimenten ells el fet de que la 
seva mare vagi a l’escola? 
 
Participant: Bé.  
 
Investigador: Sí? 
 
Participant: Sí. Perquè els nens es (...) petit sempre està que “la senyoreta ha dit que 
vagis, si tu no hi vas ara jo no hi vaig demà”. Els nens es preocupen. (GDF;14;201-
206) 

 
Participant: A part de que ja l‘estàs ajudant, comparteixes amb ell. I això és 
important. 
 
Participant: Sí, és que és això, és el compartir, també, amb ells tots les seves 
activitats. 
 
(…) 
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Investigador: El que vaig jo és que abans del taller no passava, per això et 
preguntava a tu si… quin impacte té a Equador el fer aquests tallers, si a vosaltres 
també us donen més seguretat per a ajudar. 
 
Participant: Clar que ens dóna més seguretat, perquè… i els nens també s’hi 
acostumen, (…). 
 
(…) 
 
Participant: Jo crec que sí, perquè de l’altra manera sempre… 
 
Participant: Servirà per a què els pares estiguin més a prop dels fills. (GDF;14;213-
220) 

 

En el cas dels participants del taller, segons expliquen, el haver participat en 

aquesta activitat contribueix a una més gran motivació dels familiars per a seure i 

compartir amb els seus fills les activitats de matemàtiques. Com a conseqüència, 

en un dels grups es va demanar que en el futur els tallers es desenvolupessin 

conjuntament amb alumnat i familiars, i així s’ha començat a fer. 

 

Investigador: Sí, és que aquesta era l’altra cosa que us volia comentar, que l‘altra 
cosa que està sortint és que les persones que esteu participant en aquests tallers 
d‘alguna manera m’esteu explicant que de sobte doncs teniu més contacte amb els 
fills. 
 
Mare: Sí. 
 
Pare: Molt, molt, molt. I sobre tot la motivació, saps? El fet de que sí, vinga, em poso 
amb ella i tal, i li expliques i tal, però quan fas això arribes amb una mica més de 
ganes, arribes amb més xispa. 
 
Mare: Sí, sí, de veritat que sí. És que la J. (nom de la filla), com li passa a la J. (nom 
d’una altra nena), la J. (filla), i tant, els deures? doncs ja ve amb més ganes de dir 
“mamà, ajuda’m, a veure” i jo amb més ganes “doncs sí, anem a fer-ho”, no prendre-
m’ho per obligació, no. 
 
Pare: Això, això, exacte, exacte. 
 
Mare: És que em poso amb ella, i juguem i ella ho fa. 
 
Pare: Exacte, aquesta part, és que un com a pare, un està treballant, està fent les 
seves coses i li falta una miqueta aquesta part lúdica en aquell moment, saps? En 
canvi si té aquesta part, això així, llavors com que una altra vegada torna i aterra, no? 
és com aterrar, baixar-se d’aquest núvol de córrer de… llavors aterro, això és bo. 
(GDT;14;55-61) 
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6. CONCLUSIONS I IMPLICACIONS DIDÀCTIQUES 

 

L’avaluació dels tallers ens han permès extreure conclusions respecte del perquè i 

com desenvolupar activitats de formació matemàtica de familiars. Dels elements 

assenyalats al llarg de l’informe, sintetitzem aquí les idees principals. 

 

En primer lloc, identifiquem com a necessari l’establiment de ponts de comunicació 

entre l’escola i les famílies en relació a l’aprenentatge de les matemàtiques dels i 

les alumnes. Les diferències entre les matemàtiques que aprenen els nens i nenes i 

les que van aprendre els seus familiars generen dificultats perquè aquests últims 

puguin ajudar els seus fills i filles. La diversitat cultural de l’alumnat i de les seves 

famílies també contribueix a l’existència d’aquestes diferències. És necessari trobar 

vies perquè els familiars coneguin què estan aprenent els seus fills i filles i com ho 

estan aprenent; al mateix temps, cal que des de l’escola es reconegui el 

coneixement matemàtic de les famílies i es valorin les diferents maneres que poden 

aportar per a resoldre un mateix problema. Pràctiques com els tallers de familiars 

ajuden a superar aquestes barreres, especialment en secundària, quan la dificultat 

augmenta, i contribueixen a crear aquests canals de comunicació. 

 

En segon lloc, cal destacar que qualsevol iniciativa de formació matemàtica de 

familiars ha de tenir en compte que, com a persones adultes, aquestes compten 

amb coneixements i experiències prèvies, sovint no acadèmiques, sinó lligades a 

l’experiència laboral o a la vida quotidiana, però que són útils i aporten diferents 

maneres de resoldre els problemes matemàtics. En aquest sentit, les diferents 

maneres de fer matemàtiques, degudes tant a haver-les après de forma diferent, o 

en contextos no acadèmics, o en altres països, suposen un enriquiment que es pot 

fer servir de forma positiva per a potenciar l’aprenentatge dels nens i nenes. 

 

En aquest sentit, s’emfatitza la necessitat de què la formació matemàtica de 

familiars es faci lligada a la realitat, per tal de facilitar la connexió amb l’experiència 

prèvia i la comprensió dels continguts. Pel que fa al funcionament dels tallers, es 

valora el treball en grup i la possibilitat d’interacció, així com afavorir el diàleg 

igualitari entre els membres del grup per a potenciar l’aprenentatge. Per altra 

banda, es destaca la importància de què aquestes activitats proporcionin eines i 

estratègies concretes per a què els pares puguin ajudar els seus fills a casa, així 
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com que les activitats tinguin una vessant lúdica. Tant aquesta vessant lúdica, com 

el fet de poder treballar conjuntament amb altres familiars, com el fet de tenir en 

compte les experiències i coneixements previs dels familiars en relació a les 

matemàtiques, contribueix a superar actituds negatives que sovint hi ha cap a les 

matemàtiques i a generar expectatives positives respecte de les pròpies 

possibilitats d’aprenentatge. Per diversos d’aquests motius i altres mencionats 

anteriorment, la totalitat dels participants dels tallers ha valorat com molt adequat 

o bastant adequat el funcionament dels tallers.  

 

Per altra banda, participar en activitats de formació matemàtica de familiars com 

els tallers que hem desenvolupat porta a un canvi en la relació entre pares/mares i 

fills/filles, en què uns i altres comencen a compartir més espais de diàleg i 

interacció en relació a l’aprenentatge de les matemàtiques. 

 

Com a valoració general, entre els assistents als tallers, el 92% valora que el curs 

ha respost molt o bastant les seves expectatives, i el 83% valora que els continguts 

del curs han respost molt o bastant les seves necessitats. Els assistents de tallers 

destaquen que els tallers els ha servit per a millorar el seu coneixement de les 

matemàtiques (el 83%), poder ajudar els seus fills i filles (el 83%), conèixer 

diferents maneres de fer matemàtiques (el 58%) i afermar coneixements que ja 

tenien (el 58%). Aquests resultats corresponen amb les seves expectatives i 

motivacions que els va portar a apuntar-se als tallers que, segons expliquen, 

consistien bé en millorar el seu coneixement de les matemàtiques, bé poder ajudar 

els seus fills, o bé ambdues coses. 

 

Per a finalitzar, destaquem la demanda dels participants dels tallers respecte de 

que aquests puguin tenir continuïtat. Per una banda, es menciona la demanda de 

que es puguin fer més sessions durant el curs escolar: 

 

Pare: (…) va ser una cosa que va sortir proposta l’altra vegada, no sé si te’n recordes, 
de fer-ho dues vegades per curs, (…) Perquè és interessant això també, perquè clar, és 
mes i mig i a mi em sembla que és un temps bastant bé, que va bé, però que aquest 
mes i mig, parar un any… després és molt ja també. 
 
Mare: Hauria de ser seguit. (GDT;73-76) 

 

En aquest sentit, en demanar als participants dels tallers suggerències de cara a 

millorar els tallers, la resposta pràcticament unànime és ampliar la durada dels  
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tallers; suggereixen que durin més de sis sessions o que es facin més d’una vegada 

per curs, que comencin amb el curs escolar i es vagin treballant els continguts que 

els nens i nenes treballen a classe paral·lelament, i inclús fer els tallers en dos 

horaris per que puguin assistir famílies que tenen diferents horaris laborals. 

 

Per altra banda, apareix la idea de que els tallers de matemàtiques siguin assumits 

per la comunitat, per tal de garantir la seva continuïtat a partir de l’organització 

dels propis pares i mares o altres membres de la comunitat que considerin 

interessant que l’activitat continuï, i buscant la col·laboració de persones que 

puguin proporcionar la formació en matemàtiques.  
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5. ANNEXES 

 

• GUIÓ GRUP DE DISCUSSIÓ AMB PROFESSORAT 

• GUIÓ GRUP DE DISCUSSIÓ AMB FAMILIARS 

• GUIÓ GRUP DE DISCUSSIÓ AMB PARTICIPANTS DEL TALLER 

• QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ 

 



 

 

GUIÓ GRUP DE DISCUSSIÓ PER A PROFESSORAT  

(PROFESSORAT DE MATEMÀTIQUES DE L’ESCOLA D’ADULTS)  

 

 

• PRÈVIAMENT S’EXPLICA EL PROJECTE I ES PRESENTEN RESULTATS 

• LES PREGUNTES / TEMES S’HA DE REFERIR TANT AL TALLER DE PRIMÀRIA COM 

AL DE SECUNDÀRIA; FER TOTES LES PREGUNTES / TEMES PER UN TALLER I 

DESPRÉS PER L’ALTRE O BÉ FER REFERÈNCIA A CADA TALLER PER CADA 

PREGUNTA/TEMA 

 

 

1. Des de la vostra experiència com a professors/es de matemàtiques amb 

persones adultes, què penseu del plantejament dels tallers? Penseu que són 

adequats per a la formació de familiars? 

a. Penseu que els continguts són adequats? Introduiríeu algun canvi? 

b. Penseu que els materials són adequats? Introduiríeu algun canvi? 

c. Penseu que la metodologia es adequada? Introduiríeu algun canvi? 

d. Penseu que són adequats per a contextos multiculturals? 

2. Creieu que aquests tallers poden donar eines als familiars per a ajudar els seus 

fills/es en l’aprenentatge de les matemàtiques? Quins elements en destacaríeu? 

Introduiríeu algun canvi? 

3. Quina és la vostra percepció de com les famílies treballen les matemàtiques 

amb els seus/ves fills/es? 

4. Creieu que les situacions que hem mostrat (clips) recullen formes útils 

d’ensenyar les matemàtiques a famílies (persones adultes)? 

5. Com trobeu els materials que hem fet servir a classe? (portar una mostra en 

paper per ensenyar-la). 

 



 

 

GUIÓ GRUP DE DISCUSSIÓ PER A FAMILIARS  

(PARTICIPANTS DE L’ESCOLA D’ADULTS EN APRENENTATGE DE LES 

MATEMÀTIQUES) 

 

 

• PRÈVIAMENT S’EXPLICA EL PROJECTE I ES PRESENTEN RESULTATS 

• LES PREGUNTES / TEMES S’HA DE REFERIR TANT AL TALLER DE PRIMÀRIA COM 

AL DE SECUNDÀRIA; ES PODEN FER TOTES LES PREGUNTES / TEMES EN 

RELACIÓ A UN TALLER I DESPRÉS A L’ALTRE O BÉ FER REFERÈNCIA A CADA 

TALLER PER CADA PREGUNTA/TEMA 

 

 

1. Des de la vostra experiència com a participants a l’escola, què penseu del 

plantejament dels tallers? Penseu que són adequats per a la formació de 

familiars? 

a. Penseu que els continguts són adequats? Introduiríeu algun canvi? 

b. Penseu que els materials són adequats? Introduiríeu algun canvi? 

c. Penseu que la metodologia es adequada? Introduiríeu algun canvi? 

d. Penseu que són adequats per a contextos multiculturals? 

2. Creieu que aquests tallers poden donar eines als familiars per a ajudar els seus 

fills/es en l’aprenentatge de les matemàtiques? Quins elements en destacaríeu? 

Introduiríeu algun canvi? 

3. Creieu que les situacions que hem mostrat (clips) recullen formes útils 

d’ensenyar les matemàtiques a famílies (persones adultes)? 

4. Com trobeu els materials que hem fet servir a classe? (portar una mostra en 

paper per ensenyar-la) 

5. Finalment, volem comentar alguns resultats que estan sortint de l’anàlisi de 

dades. Són els següents: 

a) les famílies troben importants les matemàtiques  

b) les famílies veuen diferents les matemàtiques que van aprendre elles i les 

que estan aprenent els/les seus/seves fills/es  

c) aquesta diferència moltes vegades crea “conflicte” (no saben què fan els 

nens/es a classe, i els diuen que els ajudi la mestra a l’escola) 



 

 

d) la formació de grup (és a dir, quan la classe ja es coneix, i comença a 

funcionar com a grup) produeix molt més aprenentatge que quan no es 

coneixen 

e) moltes vegades hi ha un problema en la manca de comunicació amb el 

professorat, que fa que no es parli ni de quines matemàtiques fan a classe, 

ni de com les famílies poden ajudar els/les fills/es a resoldre els problemes 

 

Esteu d’acord amb aquests resultats?  



 

 

GUIÓ GRUP DE DISCUSSIÓ PER A FAMILIARS PARTICIPANTS AL TALLER 

DE MATEMÀTIQUES 

 

 

• PRÈVIAMENT S’EXPLICA EL PROJECTE I ES PRESENTEN RESULTATS 

• LES PREGUNTES / TEMES S’HA DE REFERIR TANT AL TALLER DE PRIMÀRIA COM 

AL DE SECUNDÀRIA; ES PODEN FER TOTES LES PREGUNTES / TEMES EN 

RELACIÓ A UN TALLER I DESPRÉS A L’ALTRE O BÉ FER REFERÈNCIA A CADA 

TALLER PER CADA PREGUNTA/TEMA 

 

 

1. Què penseu de les matemàtiques que aprenen els vostres fills/es a l’escola? 

Què penseu de les que apreníeu vosaltres quan anàveu a l’escola? Veieu alguna 

diferència? En quin sentit? 

2. (En cas de familiars immigrants:) Hi ha formes diferents de fer o d’ensenyar les 

matemàtiques al vostre país (quan vosaltres vareu aprendre) i aquí (com estan 

aprenent els vostres fills/es). És això motiu de conflicte? En quin sentit? 

3. Des de la vostra experiència, què penseu del plantejament dels tallers?  

a. Penseu que els continguts són adequats? Introduiríeu algun canvi? 

b. Penseu que els materials són adequats? Introduiríeu algun canvi? 

c. Penseu que la metodologia es adequada? Introduiríeu algun canvi? 

d. Penseu que són adequats per a contextos multiculturals? 

4. Heu pogut aplicar el que heu après al taller amb els vostres fills? En cas 

afirmatiu, com ho heu fet? 

5. A partir de la vostra participació al taller, heu notat algun canvi en els vostres 

fills respecte de les matemàtiques? En quin sentit? Gaudeixen més aprenent 

matemàtiques? Els resulta més fàcil aprendre matemàtiques? Com creieu que hi 

ha pogut influir la vostra participació en el taller? 

6. Quin impacte ha tingut la vostra participació al taller respecte de la informació  

que teniu sobre el que estan estudiant els vostres fills/es?  

7. Parleu amb els vostres fills/es de matemàtiques? Ha canviat això des de la 

vostra participació al taller? 



 

 

8. Ajudeu els vostres fills/es a fer els deures de matemàtiques? Ha canviat això a 

partir de la vostra participació al taller?  

9. Què és el que més destacaríeu que us ha aportat el taller per a ajudar els/les 

vostres fills/filles en l’aprenentatge de les matemàtiques?  

10. Hi ha alguna cosa que heu trobat a faltar, que canviaríeu o afegiríeu? 

11. Què destacaríeu com a elements importants que hauria de tenir l’ensenyament 

de les matemàtiques a famílies? (Si haguéssiu d’aconsellar a un futur mestre 

que treballarà matemàtiques en un taller amb famílies, què li aconsellaríeu?) 

12. Finalment, volem comentar alguns resultats que estan sortint de l’anàlisi de 

dades. Són els següents: 

a) les famílies troben importants les matemàtiques  

b) les famílies veuen diferents les matemàtiques que van aprendre elles i les 

que estan aprenent els/les seus/seves fills/es  

c) aquesta diferència moltes vegades crea “conflicte” (no saben què fan els 

nens/es a classe, i els diuen que els ajudi la mestra a l’escola) 

d) la formació de grup (és a dir, quan la classe ja es coneix, i comença a 

funcionar com a grup) produeix molt més aprenentatge que quan no es 

coneixen 

e) moltes vegades hi ha un problema en la manca de comunicació amb el 

professorat, que fa que no es parli ni de quines matemàtiques fan a classe, 

ni de com les famílies poden ajudar els/les fills/es a resoldre els problemes 

 

Esteu d’acord amb aquests resultats?  



 

 
QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ 

 
 
A continuació us fem una sèrie de preguntes per a què ens digueu la vostra 
opinió sobre el curs de matemàtiques. Recordeu que el qüestionari és totalment 
anònim, i que la vostra opinió serà tinguda en compte per a millorar futures 
edicions del mateix. Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
 
 
1. Dades personals: 
 

1.- Gènere: Masculí    Femení   

 

2.- Edat:  _____ 

 

3.- Nombre de fills: ________ 

 

4.- Professió: ______________ 

 

5.- Quan has estudiat matemàtiques? 

 

EGB/Primària    BUP/FP/ESO/Batxillerat   

Universitat     Mai      

 

6.- Explica breument les raons per les quals t’has apuntat a aquest curs 

 

 

7.- Valora si el curs ha respost a les teves expectatives: 

Molt Bastant Poc Gens 

    

 

8.- Els continguts del curs han respost les teves necessitats? 

Molt Bastant Poc Gens 

    

 



 

 

9.- Quins altres temes haguessis inclòs al curs? 

 

10.- Aquest curs t’ha servit per a: 

 
- Millorar el teu coneixement de les matemàtiques 
- Poder ajudar el(s) teu(s) fill/a(s/es)  
- Conèixer diferents maneres d’ensenyar matemàtiques 
- Afermar coneixements que ja tenia 
- Donar-me la possibilitat de fer altres coses en el futur 
- Moure’m amb més seguretat en algunes coses que faig al llarg del dia 
- Altres (especificar): ________________________________ 

 
11.- La manera en com s’ha funcionat a classe ha estat: 

 

Molt adequada Bastant adequada Poc adequada Gens adequada 

    

 

Explica per què: 

 

 

12.- Per a properes edicions del curs suggereixo: 

 

 

2. Actituds cap a les matemàtiques: 
 

Llegeix detingudament els enunciats i qualifica’ls, segons el teu grau d’acord o 

de desacord amb l’afirmació corresponent: 

 

 

1 2 3 4 5 

Molt en desacord En desacord Indiferent D’acord Molt d’acord 

 

 

 

 

 



 

 

1.- M’agraden les Matemàtiques    1       2       3        4        5 

2.- Em sento insegur/a quan faig problemes 
de Matemàtiques 

  1       2       3        4        5 

3.- No entenc gaire les Matemàtiques degut a 
la meva falta de formació 

  1       2       3        4        5 

4.- Les fórmules matemàtiques són fàcils 
d’entendre 

  1       2       3        4        5 

5.- Les Matemàtiques no serveixen per a res   1       2       3        4        5 

6.- Les Matemàtiques són una assignatura 
complicada 

  1       2       3        4        5 

7.- Les Matemàtiques són un requisit en la 
formació com a professional 

  1       2       3        4        5 

8.- Les habilitats matemàtiques faciliten 
l’accés al món laboral 

  1       2       3        4        5 

9.- No tinc ni idea de què van les 
Matemàtiques 

  1       2       3        4        5 

10.- Les Matemàtiques no són útils per al 
professional de “a peu” 

  1       2       3        4        5 

11.- Em sento frustrat/da en fer problemes de 
Matemàtiques 

  1       2       3        4        5 

12.- Els conceptes matemàtics no s’apliquen 
fora de l’escola 

  1       2       3        4        5 

13.- Faig servir les Matemàtiques a la vida 
quotidiana 

  1       2       3        4        5 

14.- A les classes de Matemàtiques estic en 
tensió 

  1       2       3        4        5 

15.- Disfruto a classe de Matemàtiques   1       2       3        4        5 

16.- Els conceptes matemàtics rarament es   1       2       3        4        5 



 

 

fan servir a la vida 

17.- La majoria de la gent aprèn Matemàtiques 
ràpidament 

  1       2       3        4        5 

18.- Aprendre Matemàtiques requereix molta 
disciplina 

  1       2       3        4        5 

19.- A la meva professió no faré servir les 
Matemàtiques 

  1       2       3        4        5 

20.- Faig molts errors quan faig problemes   1       2       3        4        5 

21.- Em fan por les Matemàtiques   1       2       3        4        5 

22.- Les Matemàtiques impliquen molt càlcul   1       2       3        4        5 

23.- Puc aprendre Matemàtiques   1       2       3        4        5 

24.- Entenc les fórmules estadístiques   1       2       3        4        5 

25.- Les Matemàtiques no són importants a la 
meva vida 

  1       2       3        4        5 

26.- Les Matemàtiques són molt tècniques   1       2       3        4        5 

27.- Em resulta difícil comprendre els 
conceptes matemàtics 

  1       2       3        4        5 

28.- Em sento més segur/a a la vida quan sé 
més matemàtiques 

  1       2       3        4        5 

29.- M’agradaria saber més matemàtiques   1       2       3        4        5 

30.- Sé matemàtiques encara que no les he 
aprés a l’escola 

  1       2       3        4        5 

 

  
 



 

 

 
                                                 
i “However, it is not clear how to make these learning theories operational from a methodological point 
of view.” (Gómez, p. 283). 
ii All names are pseudonyms.  
iii Italics are direct quotes.  
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