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Referents en els que s’emmarca la proposta / necessitats que pretén adreçar… 
 
La proposta s’emmarca en el context del vídeoMAT, un projecte en el qual els i les alumnes 
creen vídeos on es responen preguntes que posen de manifest aplicacions de les 
matemàtiques o la seva presència en l’entorn1. Partint de l’experiència dels quatre anys 
d’existència del vídeoMAT i de la seva realització a l’Institut Castell d’Estela, es vol mostrar 
com aquest es pot articular com a projecte de treball i quins són els processos que acaben 
propiciant l’adquisició de coneixement per part de l’alumnat durant el seu desenvolupament.  
 
Descripció de la/les propostes (1 ó 2). 
 
El vídeoMAT és una proposta que conté tots els ingredients per articular-se com a projecte 
de treball. Parteix d’una pregunta, és a dir, indaga sobre una qüestió suggerida per 
l’alumnat, per exemple ‘Poden les matemàtiques guardar els nostres secrets que circulen 
per internet?2’ o que sorgeix de continguts treballats a l’aula, ‘Com podem construir volums 
a partir de tramats geomètrics?’3, sempre per motivació de l’alumnat. El vídeoMAT demana 
una resposta, això significa iniciar una sèrie de processos (de recerca d’informació, 
d’indagació, d’experimentació, de demostració, d’interpretació...), que propiciaran que 
l’alumnat apliqui coneixements ja conegut i se’n faci seus de nous. En el cas del vídeoMAT 
‘Com podem construir volums a partir de tramats geomètrics?’, els 14 alumnes implicats, 
van partir del coneixement que tenien sobre el traçat de figures poligonals per iniciar un 
procés d’experimentació tot dibuixant tramats poligonals sobre papers, i plegant-los per 
crear volums. El grup es va articular en subgrups de tres alumnes, per indagar amb tramats 
i plegats diferents (tramats de triangles o quadrilàters, plegats en relleu, d’acordió). El 
procés d’experimentació iniciat per trobar una resposta, era també un procés de creació, 
dedicat a obtenir volums suggerents construïts a gran format com si fossin escultures. Les 
idees matemàtiques (variacions en els angles, en les mesures, en les repeticions...) 
s’aplicaven en el mateix procés de manipulació del material, tot provant i equivocant-se. Part 
del coneixement venia propiciat per l’assaig-error, per l’atzar i per la intuïció. Els resultats 
obtinguts eren analitzats a nivell estètic i matemàtic per determinar què succeïa si es feien 
uns tramats o uns altres o es jugava amb uns o d’altres paràmetres geomètrics. El treball en 
petits grups permetia obtenir diferents descobertes i propiciar una resposta diversificada a la 
pregunta que ens havíem formulat. En aquest sentit el vídeoMAT permet fer veure a 
l’alumnat que no hi ha una sola resposta a una pregunta, és a dir, que no hi ha una versió 
única de la realitat (tal i com sol ser en un ensenyament dedicat a la transmissió 
d’informació) sinó que tot depèn del punt de vista, de la manera com s’ha plantejat 
l’experiment o de la teoria que el sustenta. 
 
El vídeoMAT es proposa fer visibles les respostes i el procés seguit a través d’una creació 
audiovisual. Aquest fet afavoreix la posada en valor del procés i reforça els aprenentatges i 
habilitats dels alumnes ja que, allò que hem descobert, ara s’ha d’imaginar, formalitzar, 
                                                
1 http://www.videomat.cat 
2 https://www.youtube.com/watch?v=ruSJ6hku1Mw 
3 https://www.youtube.com/watch?v=MoskZSwsMxI 



convertir en narració. Durant el procés de realització dels volums, els alumnes van anar fent 
fotografies. La fotografia servia tant d’eina de documentació com d’eina d’anàlisi dels 
volums i, també, com a instrument de creació, ja que s’intentava produir imatges suggerents 
dels volums il·luminats. Per tant, es feia un recull de tots aquelles elements visuals i 
sensibles del procés que permetrien produir el vídeo. Un cop els volums realitzats i la 
documentació recollida, calia centrar allò que es volia explicar al vídeo. Cada grup va haver 
de garbellar i recollir allò important de la seva experimentació, utilitzar les paraules correctes 
per la veu en off i buscar les imatges que l’acompanyarien. També va ser necessari posar-
nos d’acord amb el dibuix dels tramats i traçar-los a l’ordinador. Finalment cada grup va 
editar la seva part del vídeo. El fet de realitzar un vídeo, obliga a presentar correctament i a 
argumentar allò descobert, allò après. És l’última fase que reforça l’adquisició de 
coneixement i que situa a l’alumne en el rol del qui ‘ensenya’. També és un mirall clar del 
procés, d’allò que s’ha assolit o d’allò que es podria haver assolit, i de la valoració i 
autoconsciència dels coneixements d’un mateix. Finalment afegir que un dels èxits més 
importants del vídeoMAT, després d’haver-lo realitzat, és comprovar si els alumnes, a partir 
d’aquell moment, veuen possibles vídeoMATs per tot arreu, és un senyal clar de canvi de 
mirada, de canvi de perspectiva en la manera com ells mateixos es relacionen amb el 
coneixement. 
 
Síntesi o conclusions  
 
El vídeoMAT és una proposta adaptable a diferents tipologies de projectes de treball segons 
el context i el grup d’alumnes amb els que es desenvolupi. Es pot partir de preguntes lliures 
o de preguntes vinculades als continguts curriculars i també permet guiatges més o menys 
marcats. Afavoreix un aprenentatge de les matemàtiques vinculat al fer, a l’activitat manual i 
a la intuïció, i a processos d’experimentació, comprovació, demostració o comparació. 
Aporta recorreguts que afavoreixen l’anàlisi, la interpretació i la crítica respecte als 
coneixements, així com la possibilitat d’establir connexions amb diferents sabers. Cada 
pregunta pot requerir unes eines diferents i una organització singular del procés. Aquest fet 
dificulta la seva implantació si no s’està habituat al treball per projectes. També representa 
un handicap el fet que el procés requereix realitzar moltes tasques, entre elles la producció 
del vídeo, si no es realitzen de forma integrada i correcte el procés pot arribar a ser molt 
llarg.  
 
Fotografia/es (s’han de poder publicar) amb el seu peu de figura 
 

   
Fotogrames del vídeoMAT ‘Com podem construir volums a partir de tramats geomètrics?’  
realitzat pels alumnes de Dibuix tècnic de l’Institut Castell d’Estela, curs 2015-2016. 

 
 
 
 


