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Totes les bones iniciatives que perduren al llarg del temps ho fan perquè evolucionen i
s’adapten segons les necessitats delmoment, ja que són ens vius. En aquest cas, parlemd’una
iniciativa que ara compleix vint-i-cinc anys i que es va arrelant a tot el nostre territori escolar
engrescant alumnes i docents a gaudir de les matemàtiques a partir de reptes i problemes
competencials.

Tot va néixer fa vint-i-cinc anys en el cap de tres professors de Reus, en el niu d’una societat
immersa en un moviment d’innovació didàctica que va fer néixer grups de treball i asso-
ciacions d’ensenyants de Catalunya compromesos amb el mateix objectiu. L’Associació de
Professors deMatemàtiques de les Comarques Meridionals (APMCM) va néixer, d’una banda,
perquè hi havia una inquietud entre el professorat de Reus (una vintena de docents) per crear
una revista (Biaix, que després seria de tota la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les
Matemàtiques a Catalunya [FEEMCAT] i després canviaria de nom), si bé ja estava fent molta
activitat formativa i divulgativa de plantejaments innovadors, i, de l’altra, perquè volia fer
activitats dirigides a l’alumnat. L’APMCM es va constituir el 1991 i l’Associació d’Ensenyants
de Matemàtiques de les Comarques Gironines (ADEMGI) el 1992, i les primeres converses
«gestant el FM» es van produir el 1994. Podeu llegir la història completa en els magnífics
articles de Xavier Vilella i Elisabet Saguer en el número 43 de Nou Biaix.

En aquell moment s’havien de proposar alumnes candidats per a les olimpíades matemàti-
ques (vegeu la història) i se’ls va ocórrer fer la selecció a partir d’un petit concurs de resolució
de problemes on es poguessin ponderar els raonaments i les justificacions matemàtiques, a
més dels resultats correctes.

I la iniciativa es va anar estenent alhora que creixia la necessitat de fer-hi participar tot l’alum-
nat de Catalunya. Ho va fer gràcies a la xarxa d’associacions catalanes de matemàtiques. El
FM del 1995 va ser la primera activitat conjunta de la FEEMCAT.
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D’una primera fase de treball d’equips, única per a totes les associacions, es va passar a fer
segones fases locals i individuals, i la tercera fase o final era la que seleccionava els alumnes
per representar Catalunya a les olimpíades nacionals. Així és encara avui en dia. Cada any,
una de les associacions, per torns, pren la responsabilitat de preparar els problemes de les
fases primera i final, i les segones fases es fan de manera local.

Com hemdit abans, els projectes van agafant formes i models que s’adapten a les necessitats
dels grups i de la societat a les quals van dirigits. I així, des del curs 2018-2019, totes les
societats catalanes agrupades en la FEEMCAT vam decidir unir els nostres esforços amb
l’objectiu de fer un projecte global i únic sense haver de perdre les característiques locals de
cada grup i vam crear un grup de treball únic: Grup de Resolució de Problemes FEEMCAT per
al concurs Fem Matemàtiques, que vol anar més enllà del que significa fer els problemes de
les fases de manera conjunta.

Sabem que el Fem Matemàtiques és un molt bon recull de problemes competencials i ens
agradaria que aquests problemes entressin a les aules com a recurs, aprofitant el camí fet
durant els vint-i-cinc anys del concurs. Creiem que el banc de problemes del FM té riquesa
suficient per omplir tot el currículum. Però potser caldria fer un pas més en l’anàlisi per veure
si, per exemple, els problemes cobreixen tots els blocs de continguts, com cal treballar els
problemes de la fase 1 a l’aula o si es poden adaptar més a les noves tecnologies o a la
tipologia d’alumne actual. Fins i tot ens podem preguntar si el format seria compatible amb
les noves metodologies, com ara l’elaboració d’un projecte matemàtic. Per què no?

També considerem que el treball conjunt i en equip enriquirà mútuament els grups que es
dediquen al concurs, en formar un grup més ampli de docents amb el mateix interès.

Els problemes proposats en totes les fases, per tant, són els mateixos, escollits amb els
mateixos criteris i avaluats també amb un enfocament més competencial, posant el pes en
els processos matemàtics que promouen les dimensions del nostre currículum.

Aquests van ser els nostres propòsits quan vam començar el curs amb el bon regust de saber-
se acompanyat i amb la perspectiva d’un treball enriquit pel fet de fer un grup més potent.

En aquests moments la paraula competencial està molt de moda, però de ben segur que
qualsevol dels problemes amb què va començar el concurs és vigent avui en dia.

En el Nou Biaix número 8, l’any 1995, es publicà un monogràfic sobre el concurs i la didàctica
de resoluciódeproblemesque téperobjectiuprincipal «ensenyar apensarmatemàticament»
(A. Vila, 1995). Si llegiu ambdeteniment alguns d’aquests paràgrafs, veureu que s’hi descriuen
exactament els mateixos objectius que aquest grup de treball es proposa avui, al 2019!
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El que sentim els que agafem el relleu és una gran admiració pels que ja intuïen el camí
per fer dels problemes una forma de pensar matemàticament amb tot el que es considera:
«modelitzar, simbolitzar, abstraure i aplicar idees matemàtiques a un ampli rang de situaci-
ons». I també somiaven a fer problemes «a l’abast de tothom, que no bloquegen d’entrada,
interessen, es converteixen en reptes, afavoreixen l’intercanvi d’idees [. . . ]».

Ens encanta veure que ja en els seus orígens es considerava una avaluació amb pes en els
processos:

D’aquesta manera, els problemes permetien diversos graus de resposta i totes eren encerta-
des i, per tant, eren un bon instrument per al tractament de la diversitat a l’aula i per reforçar
la capacitat d’autoestima dels alumnes:
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I el que és més important, per canviar l’enfocament de les matemàtiques a l’aula:

Havent llegit tot això, ens adonem que els enfocaments amb fonament sempre es poden
aplicar, que les innovacions didàctiques en el camp de l’educació són lentes d’instaurar, però
són perdurables en el temps, i que el que cal fer és contagiar i estendre les bases d’aquell
esperit fundador, més actual que mai.

Sabeu això que «quan llegeixes certes idees ja no hi ha res més a afegir. . . Tot està dit!».
Quins grans objectius!

Aquest és un dels problemes proposats en aquell primer Fem Matemàtiques per a tots els
nivells (6è, 7è i 8è d’EGB) per resoldre en equip en la que seria la fase 1 actual. Tot i que el
problema era el mateix, les resolucions eren diferents en funció del nivell:
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Solucions:

grup de 6è

grup de 7è

El grup de 8è, per fer aquests càlculs:

van fer els passos següents amb la calculadora (ja que no podien utilitzar les tecles 9, 6 i 0):
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Els problemes actuals del concurs es recullen en la pàgina web http://fm.feemcat.org/. S’hi
poden trobar els problemes de cada edició de totes les fases, juntament amb les instruccions
per participar-hi mitjançant la inscripció en les diverses associacions i amb les notícies de
cada edició: convocatòries, alumnes finalistes...

Si hi feu una ullada, segur que hi trobareu problemes que us agraden i que us poden ajudar
a iniciar el camí cap a unes matemàtiques competencials. Penseu que, per exemple, aquest
any hi ha nou problemes de la fase 1, nou més de la fase 2 i noumés de la fase final!

Vegeu a continuació unes mostres de problemes del concurs de les diferents fases d’aquest
any passat.

Problema fase 1 6è FM19
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Problema de la fase final 6è FM19

Problema de la fase final, 2n, FM 2019
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Problema de la fase 1, 1r ESO, FM 2019

Per acabar i amb el mateix esperit de portar aquests problemes competencials a l’aula
i com a guia per al professorat, s’ha creat el Banc de Recursos del Fem Matemàtiques,
https://bancfm.blogspot.com/, que va començar recollint els problemesmés interessants del
FM i les seves solucions, però, en veure la riquesa de les diferents aportacions i respostes
dels alumnes, va anar més enllà. Actualment s’hi pot trobar una exhaustiva anàlisi compe-
tencial d’alguns dels problemes del FM, la qual fa un èmfasi especial en els diferents nivells
d’assoliment per afavorir una avaluació competencial. Tot això es fa a partir d’exemples
de resolucions i raonaments dels mateixos alumnes, que recullen les diverses estratègies i
processos que potencien aquests tipus de problemes.

https://bancfm.blogspot.com/
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Sopar d’espelmes:
https://bancfm.blogspot.com/2017/05/lavaluacio-competencial-treball.html

Des de la web del Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemàtiques (CREAMAT), en
la seva campanya «Dimensió Web» trobareu una referència al Banc de Recursos i tot el que
hi podeu trobar:

https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/inici/dimensi%C3%B3-
web/banc-de-recursos-del-fem-matem%C3%A0tiques?authuser“0

Com podeu veure, una primera llavor sembrada amb pocs recursos però amb molta il¨lusió
s’ha anat fent gran fins a esdevenir un arbre robust i que cada cop té més ramificacions.
Això ha estat així gràcies a l’esforç altruista demoltes professores i professors que l’han regat
durant aquests vint-i-cinc anys. Queda a les nostres mans continuar fent-ho, ja que els fruits
que dona són d’una gran riquesa per a la formació matemàtica del nostre alumnat.

https://bancfm.blogspot.com/2017/05/lavaluacio-competencial-treball.html
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/inici/dimensi~A{^3}-web/banc-de-recursos-del-fem-matem~A\protect \unhbox \voidb@x \protect \penalty \@M \ tiques?authuser=0
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/inici/dimensi~A{^3}-web/banc-de-recursos-del-fem-matem~A\protect \unhbox \voidb@x \protect \penalty \@M \ tiques?authuser=0

