
Impresión: 
Este póster tiene un 
ancho de 122 cm y una 
altura de 92 cm. Está 
diseñado para 
imprimirse en una 
impresora de formato 
grande. 
 

Personalizar el 
contenido: 
Los marcadores de 
posición de este póster 
ya tienen formato. 
Especifique los 
marcadores de posición 
para agregar texto o 
haga clic en un icono 
para agregar una tabla, 
un gráfico, un gráfico 
SmartArt, una imagen o 
un archivo multimedia. 

Para agregar o quitar 
viñetas del texto, haga 
clic en el botón Viñetas 
de la pestaña Inicio. 

Si necesita más 
marcadores de posición 
para títulos, contenido 
o texto del cuerpo, haga 
una copia de lo que 
necesite y arrástrela a 
su posición. Las guías 
inteligentes de 
PowerPoint le ayudarán 
a alinearla con el resto 
del contenido. 

¿Desea usar sus propias 
imágenes en lugar de 
las nuestras? No hay 
problema. Simplemente 
haga clic con el botón 
secundario en una 
imagen y elija Cambiar 
imagen. Arrastre una 
esquina para conservar 
la relación de aspecto 
de las imágenes cuando 
cambie su tamaño. 

 

• Els mapes finals segueixen sent simples en quant a  contingut i estructura. És més, es pot pensar que el 
tema treballat és un altre ja que en molts casos els mapes no mostren contingut específic de la 
proporcionalitat geomètrica.  

• Els futurs mestres no interpreten les escales com un exemple de situació de proporcionalitat directa. 

Maria Ricart1 i Assumpta Estrada1 

1Universitat deLleida 

EL MAPA CONCEPTUAL COM A INSTRUMENT 
D’AVALUACIÓ I APRENENTATGE DE LA 

PROPORCIONALITAT 

METODOLOGIA 
ANÀLISIS I RESULTATS 

CONCLUSIONS 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

• González, F.M. (2008). El mapa y el diagrama en UVE. Recursos para la enseñanza superior en el siglo XXI. Madrid: Narcea. 
• González , F.M. i Pozueta, E. (2015). Una aplicación de los mapas conceptuales para un aprendizaje más significativo de la proporcionalidad. Revista Uno, 68, 49-59 
• Wells, G. (2004). El papel de la actividad en el desarrollo y la educación. Infancia y aprendizaje, 27(2), 165-187 

 
 
 
 

L’ experiència es va basar en:  
• L’ avaluació formadora. 
• L’Espiral del Coneixement de Wells (2004). 
Com a instruments es van utilitzar els mapes 
conceptuals perquè són útils per:  
• Detectar coneixements previs i analitzar com 

evoluciona l’aprenentatge (González i Pozueta, 
2015). 

• La seva elaboració promou l’aprenentatge 
significatiu (González, 2008). 
 
 
 

Es van observar tres tipus de mapes:  
• (A) Els que només indiquen que la 

proporcionalitat pot ser directa o inversa. 
• (B)   Els que indiquen que la proporcionalitat 

pot ser directa o inversa i expliquen en què 
consisteix cada tipus. 

• (C) Aquells que, a més de contenir els 
conceptes de proporcionalitat, directa i inversa, 
inclouen el concepte d’escala. 
 

• 20 dels mapes inicials són del tipus A.  9 passen 
a incloure el concepte d’escala  al mapa final. La 
resta  d’aquests continuen essent un mapa del 
tipus A o B. 

• 4  estudiants han fet un mapa inicial del tipus B. 
D’aquests 4, 2 inclouen les escales en els seus 
mapes finals, 1  presenta un mapa del tipus A i 
1 segueix fent-ho del B. 
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Es van analitzar 48 mapes conceptuals sobre la proporcionalitat realitzats  per 24 estudiants del Doble Grau d’Educació Infantil i 
Primària per identificar el seu coneixement comú i especialitzat del contingut. Els futurs mestres van elaborar individualment dos 
mapes conceptuals: un abans de treballar durant varies sessions en un context d’avaluació formadora la proporcionalitat i les 
escales en particular i, l’altre, a l’acabar l’experiència.  


