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MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

T ens 3.000 euros i
els ingresses en
uncompte d’estal-
vis amb un
interès del 6%
anual, però en

lloc de retirar els diners al cap
d’un any, els mantens al banc. Ai-
xí, els interessos engrosseixen la
quantitat invertida i generen
nous interessos. Quants diners
tindràs en el compte al cap de
cinc anys?”. Una pregunta amb
què qualsevol es podria trobar en
la vida real –excepte per això de
l’interès del 6%, que tant de bo
fos així– i a la qual seria molt útil
saber respondre. Les matemà-
tiques, igual que el llenguatge, im-
pregnen el dia a dia. Dominar-les
ens pot ajudar a superar una si-
tuació difícil o situar-nos en una
posiciómés bona a l’hora d’afron-
tar situacions quotidianes, com,
per exemple, anar al banc i con-

trolar els estalvis. I la base
d’aquest domini matemàtic s’ad-
quireix a l’escola.
Els alumnes catalans seran ca-

paços de contestar la pregunta
del principi quan siguin adults?
(Ho són els seus pares ara?). Qui
sap. El nivell mitjà de matemàti-
ques dels estudiants de Catalu-
nya no brilla, segons va admetre
la consellera d’Ensenyament,

Irene Rigau, quan es van conèi-
xer els resultats de l’Avaluació
General deDiagnòstic l’estiu pas-
sat. Es tracta d’una prova del Mi-
nisteri d’Educació que mesura
els coneixements dels alumnes
de 2n d’ESOde tot Espanya. Cata-
lunya ocupa el catorzè lloc de les
17 comunitats autònomes avalua-
des, només per sobre d’Extrema-
dura, Andalusia i les Canàries,
que la segueixen molt de prop.
Tanmateix, a l’últim informe
PISA –es va centrar en compren-
sió lectora, però va incloure pre-
guntes sobre ciència– el resultat
en competència matemàtica va
ser millor: amb 496 punts, els
alumnes de 15 anys catalans es
van situar per sobre de lamitjana
espanyola (483 punts) i de la
OCDE (488) i van ocupar el sisè
lloc en la llista de comunitats au-
tònomes. Tot i així, i tenint en
compte totes les avaluacions,
Ensenyament ha cregut urgent
impulsar el nivell de matemàti-
ques, que no considera òptim. La

primera decisió sobre això acaba
d’arribar i compleix una vella
reivindicació dels professors
d’aquesta matèria: més hores de
classe dedicades als números. Ca-
talunya és l’autonomia quemenys
hores lectives destina amatemàti-
ques a l’ESO: 420. El curs vinent
n’hi dedicarà 490. L’augment es
notarà només a 2n i 4t de secundà-
ria, que passaran de les tres hores
setmanals d’ara a quatre –1r i 3r
queden igual, tres hores a la set-

mana–. L’augment de lesmatemà-
tiques s’aplicarà a costa de les as-
signatures optatives.
Tots els professors reivindi-

quen més hores per a la seva as-
signatura, sigui quina sigui. Els
de matemàtiques argumenten
que una ciència com la seva re-
quereix temps d’assimilació i re-
flexió, un temps que ara no tenen
i que condiciona en part elsmèto-
des d’ensenyament i els resultats.
Per això, donen la benvinguda a

1. Segons els experts, els primers quatre movi-
ments en una partida d’escacs es poden fer de
197.299 maneres diferents. Si triga 30 segons a
fer un moviment, quant trigarà un jugador a pro-
var totes les maneres diferents de fer els primers
quatre moviments?

2. La maleta marró pesa 3 kg
menys que la maleta negra. La
maleta vermella pesa 3 kg més
que la maleta marró. Les 3 ma-
letes juntes pesen 27 kg. Quant
pesa la meva maleta marró?

3. Sóc un po-
lígon i tinc
nou diagonals.
Sabeu quants
costats
tinc?

4. Un enquestador s’adreça a una casa
on l’atén una dona: –Quantitat de fills?
–Tres –diu ella. –Edats? –El producte de
les edats és 36, i la suma és igual al
número de la casa veïna (13) –diu ella.
L’enquestador se’n va, però al cap de

poca estona torna i diu a la dona que
les dades que li ha donat no són sufi-
cients; la dona pensa i li diu: –Té raó, la
més gran estudia piano. Amb això n’hi
ha prou perquè l’enquestador sàpiga les
edats. Quines són?

C om a professional que
he estat durant molts
anys a l’ensenyament i
com a divulgador cien-

tífic, aquesta és una pregunta que
em nego a contestar. I és que és
una pregunta que no es formula
en els mateixos termes en què es
preguntaria, per exemple, per a
què serveix la paleontologia o la

música o la química o la infor-
màtica.
La pregunta correcta és “per a

què em serveixen a mi les mate-
màtiques? Ja que has decidit em-
pipar-me durant uns quants anys
amb aquesta assignatura, t’exigei-
xo que em donis una resposta”.
D’acord, ara en donaré una

que, de moment, només conside-
ro vàlida dins l’àmbit de l’ense-
nyament primari i secundari. Es
tracta d’un pur ensinistrament.
Et serveixen per adquirir una for-
mació intel·lectual, una de lesmi-
llors, ja que fonamentalment t’en-

senya a pensar. És una prepara-
ció. Exercita la comprensió d’un
llenguatge especialitzat, lamemò-
ria, habilitats de càlcul i estratègi-
es per resoldre problemes (no no-
més de matemàtiques, sinó de
qualsevol altre tipus).
Si vols preparar-te per practi-

car un esport has de fer gimnàsti-
ca, adquirir elasticitat, córrer per
tenir fons, aprendre tàctiques,
etcètera. “Si jo el que vull és cór-
rer cap a la porteria per fer gols,
per què em fas fer voltes corrent
al voltant del camp? o per què
m’obligues a fer estiraments?”.

Aquesta és una preguntamolt ab-
surda. I això només es pot pre-
guntar en el cas de lesmatemàti-
ques? No. També en el dels es-
cacs, el bridge, lamúsica o la pro-
gramació informàtica, per posar

alguns exemples. El perquè s’im-
posen les matemàtiques davant
altres disciplines és un assumpte
que portaria uns quants folis.
El perquè no es fa una reforma

urgent en els temaris i mètodes
d’ensenyament d’aquesta assig-
natura, que tot just s’han tocat
en els últims tres-cents anys,
tambéportaria diversos folis. Pe-
rò caldria fer-ho ara mateix.
Lesmatemàtiques, com lamú-

sica o tantes altres coses que re-
quereixenunesforç previ, es con-
verteixen, fàcilment, en una font
de plaer. Però quan, en condi-
cions adverses, es viuen com a
imposició es poden arribar a con-
vertir en un infern.
La reforma és molt, molt ur-

gent.c

FA FALTA TEMPS

Les poques hores
de classe actuals
condicionen el procés
d’aprenentatge

MATES

MÉS CONTEXT

Els professors
recomanen ensenyar
matemàtiques a partir
de situacions reals

Serveixen per adquirir
una formació
intel·lectual, una
de les millors, ja que
ensenyen a pensar

Els números, un os?

Perquèserveixen lesmatemàtiques

Enigma

El nivell dels alumnes catalans ha demillorar,
com?Més hores de classe i novametodologia

E. GRACIÁN, matemàtic i divulgador
científic. Professor de matemàtiques
i creador de Sangakoo

Tendències

Sou capaços de resoldre aquests enigmes?

Enrique Gracián
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Obama encuentra compatible
invertir en energías renovables y en
nuclear. Yo también. Ambas
combaten el cambio climático

Cruz Roja Española distribuye
23 millones de kilos y litros de
alimentos entre las personas
desfavorecidas. http://ow.ly/1hhsw7

En el congreso de Fundación Cives:
los derechos humanos son
innegociables. Deben estar en
currículo de la nueva asignatura

Twitter oficial de La Vanguardia

Twitter s’atrevirà amb el
català aquest any
http://bit.ly/zeLa87

#tuitsdetendències Jordi Sevilla, economista i exministre
@sevillajordi

Twitter oficial de Creu Roja Espanyola
@CruzRojaEsp

Amnistía Internacional España
@amnistiaespana@LaVanguardia

l’augment d’hores lectives. “Les
matemàtiques van curtes de
temps, les hores que dediques no
ho determinen tot, però constitu-
eixen un element important que
en aquests moments falla”, asse-
nyala Anton Aubanell, professor
de matemàtiques durant 25 anys
i responsable de la xarxa de re-
cursos matemàtics Creamat. Els
professors viuen una forta pres-
sió per donar tots els continguts
que marca el currículum cada
curs. Així, a molts no els queda
més remei que anar per feina i ex-
plicar les funcions, les àrees o l’es-
tadística unamica, com es diu po-
pularment, a seques. És a dir: el
professor explica el tema, fa al-
guns exercicis d’exemple, posa
deures i després els corregeix a
la pissarra. No hi ha tant d’espai
per a la participació directa de
l’alumne. “Però en l’educacióma-
temàtica no es pot córrer o agafar
dreceres”, recorda Aubanell, que
forma part del grup assessor en
matemàtiques del Departament.
Aquestes presses o dreceres por-
ten, enmoltes ocasions, a no con-
textualitzar prou els continguts
–el “a seques”–, cosa que porta a
l’eterna pregunta de l’alumne: i
això per què serveix?
Lesmatemàtiques ajuden a es-

tructurar lament, a pensar de for-
ma reflexiva i creativa i, més en

el pla quotidià, a no deixar-se en-
tabanar amb xifres financeres er-
rònies o estadístiques una mica
mentideres, recorden els profes-
sors. Peròmés enllà d’aquests ob-
jectius profunds, els alumnes ne-
cessiten relacionar el que apre-
nen amb situacions reals, veure’n
sentit immediat. Una de les deu
recomanacions de Creamat als
centres per millorar els resultats
és precisament la contextua-
lització del procés matemàtic. A
l’institut Terres de Ponent, de
Mollerussa, porten a terme
aquest mètode de forma sistemà-
tica. Aquest centre destaca pel
seu projecte al voltant de les ma-
temàtiques, una manera d’apro-
par-se a la matèria innovadora
que ha captat l’atenció de la co-
munitat educativa catalana.
“S’aprèn fent, i l’aprenentatge re-
quereix una participació directa i
activa de l’alumne, però també
de cooperació i treball en equip”,
indica Ramon Bergadà, professor
de matemàtiques i cap de depar-
tament a l’institut. El professor
proposa una situació real a través
de la qual explica un procésmate-
màtic, i després els alumnes
apliquen aquests coneixements a
aquesta situació real de la qual es
va partir. Això és el que van fer

5. La Laia visita el seu amic Andreu i després
torna a casa per la mateixa ruta. Ella sempre
camina a 2 km/hora quan el camí fa pujada,
a 6 km/hora quan fa baixada i a 3 km/hora
quan el camí és pla. Si en total (anada i torna-
da) ha caminat durant sis hores, quina distància
ha recorregut?

6. La velocitat màxima a què arriba una camio-
neta és de 100 km/hora. La seva velocitat de-
creix en proporció amb el nombre de passat-
gers, i el nombre màxim de passatgers que pot
portar és de 7. Si la camioneta pot viatjar a
88 km/hora amb tres passatgers, a quina velo-
citat va quan porta 6 persones a bord?

7. L’Anna recorda el telèfon de la
seva cosina Marta (de sis xifres)
perquè si posa l’1 del principi al
final i deixa la resta de números
en el mateix ordre, el número
queda automàticament multipli-
cat per 3. Quin és el telèfon?

8. En una població, de cada 100
persones, n’hi ha 85 de casa-
des; 70 tenen mòbil; 75, cotxe,
i 80, una casa de propietat.
Quin és, sobre 100, el nombre
mínim de persones que tenen
totes quatre coses alhora?

SOLUCIONS
Trobareu les
respostes a la
pàgina següent.
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L a frase: “Els xinesos
sónmagnífics enmate-
màtiques” sembla que
no admet dubte. La

veritat és que els alumnes
asiàtics orientals obtenen molt
bons resultats a la prova d’ava-
luació internacional PISA. Co-
rea del Sud i la ciutat autònoma
de Hong Kong (la Xina no hi va
participar com a país) van sor-
prendre per la seva elevada
puntuació en totes les àrees exa-
minades, entre les quals s’avalu-
aven les matemàtiques.
Per què el seu nivell mate-

màtic assoleix aquestes cotes?
En realitat, són molt bons en
una part de les matemàtiques,
sobretot en càlcul, van destacar
els experts reunits en un con-
grés internacional sobre para-
digmes educatius organitzat fa
tres anys per Casa Àsia. Els po-
nents van destacar l’enorme ni-
vell d’exigència al qual són sot-
mesos els alumnes orientals,

quan el d’Occident és més lax.
Això fa que, d’entrada, s’esfor-
cin més a l’escola. A la Xina, en
concret, l’ensenyament de les
matemàtiques es basa sobretot
a seguir el mètode que ensenya
el professor de forma discipli-
nada; posen l’èmfasi en els re-
sultats i els alumnes tenen més

volum de deures, que són, bàsi-
cament, exercicis de repetició
–operacions–. Tanmateix, els
mateixos especialistes xinesos
van destacar que al mètode ori-
ental li falta la creativitat que
promou Occident. Els profes-
sors orientals, en general, no im-
pulsen la iniciativa dels alum-

nes de lamateixa forma, i la cre-
ativitat témolta importància en
les matemàtiques. De fet, és
amb creativitat que s’elaboren
les noves teories o es resolen
els problemes imprevistos.
Tanmateix, sí que és cert que

a les escoles i els instituts amb
alumnes que han estudiat a la
Xina estan molt contents amb
el seu nivell de matemàtiques.
És el cas de l’escola primària
Miguel Hernández, de Badalo-
na. Al centre tenen un alt per-
centatge d’estudiants d’origen
xinès i els professors es van ado-
nar que aquests alumnes eren
molt més ràpids calculant. Ara,
el centre s’ha agermanat amb
una escola xinesa i estudia com
introduir alguns dels seusmèto-
des matemàtics, com el càlcul
mental o l’àbac. Al Miguel Her-
nández expliquen que les esco-
les xineses dediquen cinc hores
setmanals a les matemàtiques,
treballen el càlcul mental cada
dia i tenen més deures. Potser
en això rau part del secret.cCONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

Els orientals basen els seus bons resultats en la disciplina

Càlculxinès

Les escoles xineses
dediquen cinc hores
setmanals a les
matemàtiques, però
releguen la creativitat
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AMPLIEU LA INFORMACIÓ SOBRE
ELS CANVIS DEL CURRÍCULUM A

El Clay Mathematics Institute
d’Estats Units va convocar
l’any 2000 un premi d’un mi-
lió de dòlars per a qui re-
solgués alguns dels set enig-
mes matemàtics del mil·lenni.
De moment, només se n’ha

aconseguit resoldre un: la
conjectura de Poincaré. La
solució la va trobar el rus
Grigori Pérelman, que va
refusar el premi.
Alguns dels enigmes que
continuen oberts són el de

“P versus NP”. Hi ha problemes
(matemàtics o no) que posen
molt més difícil trobar una solu-
ció que no pas comprovar si
una solució és correcta.
El problema “P versus NP”
demana demostrar o refutar
aquesta afirmació. Formulat

per Stephen Cook i Leonid Le-
vinen el 1971.
O el de les equacions de Na-
vier-Stokes, escrites al segle
XIX però el significat i com-
prensió de les quals resten pràc-
ticament ocults. La conjectura
de Hodge, la conjectura de Birch i

Swinnerton-Dyer, la hipòtesi de
Riemann i la teoria de Yang-Mills
completen la llista d’enigmes
sense resoldre. La conjectura
de Poincaré ja té solució.
Els que s’hi atreveixin, s’hi
poden enfrontar al web
Claymath.org/millennium/

L’aprenentatge de les ciències

El matemàtic Grigori Pérelman porta una vida austera

GONZALO ARAGONÉS
Moscou. Corresponsal

E n un petit aparta-
ment del barri de
Kúpchino, un subur-
bi dormitori al sud
de Sant Petersburg,

hi viu un home que pot controlar
l’univers. Passa per ser el mate-
màtic més brillant del món, però
també el més esquiu. Allunyat de
la societat científica, fa anys va
abandonar elmón acadèmic i evi-
ta qualsevol contacte amb els pe-
riodistes. El 2006 va rebutjar el
premi Nobel de les Matemàti-
ques, la Medalla Fields, i el 2010

li va fer fàstics a un milió de dò-
lars que li va concedir l’Institut
Clay (Cambridge, Massachu-
setts) per resoldre un dels “set
problemes del mil·lenni”, la con-
jectura de Poincaré.
Què se n’ha fet, de Grigori Pé-

relman, a qui tothom buscava de
manera desesperada des de fa
uns quants anys?
Poques coses han canviat des

d’aleshores. Segons els mitjans
russos, el matemàtic continua
vivint amb la mare a la seva mo-
desta casa de la capital del Neva.
Com que fa set anys va aban-
donar la seva feina d’investiga-
dor a l’Institut de Matemàtiques
Steklov, no se li coneixen ingres-
sos, i les informacions sobre ell
suposen que econòmicament viu
en condicions molt precàries.
No obstant això, Pérelman és

molt ric. No l’interessa el mateix

que a altres homes: ni els diners,
ni la beguda, ni les dones. Té 45
anys i mai no s’ha casat. Només
té contacte amb els seus, i po-
ques vegades se’l veu amb una
bossa camí de la botiga més
propera.
L’abril de l’any passat va conce-

dir l’última de les seves escassís-
simes entrevistes. Va acceptar
parlar amb el periodista i produc-
tor executiu de la companyia ci-
nematogràfica Prezident-Film,
Aleksandr Zabrovski, que va viat-
jar expressament de Tel Aviv per
trobar-se amb el matemàtic. “És

realista, pragmàtic i assenyat, pe-
rò no li manquen sentiments ni
passió. Tot el que es va publicar a
la premsa dient que està boig és
un disbarat! Sap el que vol i sap
com fer les coses. Vam parlar
amb ell durant dues hores. És
molt obert i molt interessant. Li
va agradar que nom’interessés la
seva vida quotidiana, sinó els pro-
blemes dels científics en general,
a tot el món”, va dir Zabrovski al
diari Komsomólskaya Pravda, on
es van publicar diversos extrac-
tes de l’entrevista.
No li va ser fàcil a Zabrovski

entrar en contacte amb Pérel-
man. I només ho va aconseguir
per mitjà de la comunitat jueva
de Sant Petersburg, a la qual està
vinculada la seva mare, Liubov.
El 1982, a l’edat de 16 anys, Pé-

relman va guanyar la medalla
d’or a l’Olimpíada Internacional
de Matemàtiques, celebrada a
Budapest. Va resoldre 42 dels 42
problemes proposats. “No vaig
considerar la victòria a l’Olim-
píada com un fet significatiu. Era
simplement una de les moltes
etapes d’aprenentatge en qualse-
vol ciència”, diu a l’entrevista

un sempre modest Pérelman.
En la conversa amb Za-

brovski, confessa que malgrat
aquell èxit es va pensar molt si
volia ser matemàtic. “Podia in-
gressar a qualsevol universitat
sense fer exàmens. L’altra possi-
bilitat era el conservatori. Vaig
escollir Matemàtiques”, va asse-
nyalar Pérelman, a qui la seva
mare, també matemàtica, havia
ensenyat a tocar el violí. I va afe-
gir una cosa sentimental: “Emre-
sulta molt interessant ara recor-
dar l’època d’estudiant… Teníem
tant temps… el procés d’aprenen-
tatge ocupava tot el nostre
temps, oblidàvem quin dia era o

en quina època de l’any érem”.
Grigori Pérelman es va docto-

rar enMatemàtiques i es va espe-
cialitzar en topologia, una bran-
ca relacionada amb la geometria
que analitza les formes dels ob-
jectes en l’espai. Quan l’entre-
vistador intenta lloar el seu co-
neixement, respon: “Jo no vaig
aportar nous coneixements a la
ciència…, simplement vaig con-
tinuar estudiant les propietats
de l’espai tridimensional de
l’univers”.
El 2002 i el 2003 aquest geni

rus va publicar a internet la solu-
ció a la conjectura de Poincaré,
un dels problemes més desafia-
dors de la topologia algebraica,
plantejada el 1904 pel francès
Henri Poincaré. “Sé com con-
trolar l’univers. Digui’m, alesho-
res, per a què necessito un milió
de dòlars?”.c

ARXIU

Els exàmens tambéhande canviar
i incorporarproblemes

Es tracta d’una persona
realista, pragmàtica
i assenyada, però
no li manquen
sentiments ni passió

els alumnes de 4t d’ESO per
aprendre trigonometria. Van
construir un taquímetre artesa-
nal, van anar a la llacuna d’Ivars
i van calcular l’altura del niu
d’una cigonya i, mitjançant la
longitud de l’ombra d’una torre
d’observació i de la d’un alumne,
van aplicar el teorema de Tales i
van obtenir l’altura de la torre.
“Hem notat que els alumnes en-
tenenmés bé els conceptes i s’in-

teressen més per la matèria, pe-
rò aquesta metodologia demana
temps, per això valoremmolt po-
sitivament l’increment horari”,
afegeix Bergadà.
Amés, compleixen altres reco-

manacions de Creamat per im-
pulsar les classes de matemà-
tiques: les activitats manuals
(creació del taquígraf), la resolu-
ció de problemes en grup i la va-
rietat de recursos i materials
(fan un ús intensiu d’eines digi-
tals). Aquesta mena de classes

no tenen res a veure amb lesmés
tradicionals, que es basen a res-
pondre exercicis. En aquest sen-
tit, Carme Brugués, professora
de Didàctica de les Matemàti-
ques de laUB i assessora d’Ense-
nyament, recorda que a l’alum-
ne actual li exigeixen més que
no pas al d’abans –llavors havien
d’aprendre coses, i ara cal que
entenguin conceptes i els apli-
quin–. Per això, destaca la impor-
tància de canviar l’avaluació i in-
corporar els problemes, a més
dels exercicis de sempre. Un
exercici seria, per exemple, una
sèrie demultiplicacions; un pro-
blema, la resolució d’una situa-
ció donada –si una habitació té
13 metres cúbics, quina forma i
quines dimensions pot tenir?–.

Més hores i canvi metodològic.
Milloraran, els resultats? N’hi ha
que vanmés lluny i proposen un
canvi de paradigma total. És el
cas del matemàtic i divulgador
Enrique Gracián, que advoca
per situar l’alumne al mig del
procés, que sigui ell qui proposi
els exercicis permitjà dels conei-
xements que adquireix i que cor-
regeixi, de manera conjunta, la
feina dels altres companys. Mal-
grat ser un ciència exacta, els
professors encara busquen la fór-
mula permillorar el nivell dema-
temàtiques. I, per cert, la respos-
ta a la pregunta del principi:
4.014,68 euros.c

“Sé com controlar
l’univers; digui’m,
aleshores, per què
necessito un milió?”,
va explicar Pérelman

Voleu guanyar unmilió de dòlars?

SOLUCIONS PÀGINA ANTERIOR

1. 30 segons x 4 x 197.299=
23.675.880 segons (ara pas-
seu-ho a hores, minuts i segons)
2. 7 quilos.
3. 6 costats (hexàgon).
4. 2, 2 i 9 anys.
5. 18 km.
6. 76 km/hora.
7. 142857.
8. 10 persones.

Allunyat del món, Grigori Pérelman, un geni matemàtic, és modest respecte als seus descobriments

Unmatemàticquevaper lliure

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR


