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Resum de la comunicació
Sovint en l’ensenyament de la multiplicació es dediquen molts més esforços i temps al
coneixement procedimental que no pas al coneixement conceptual. Tenint en compte
que aquests coneixements es desenvolupen de forma iterativa i que té més influència
el coneixement conceptual sobre el procedimental que no pas a la inversa, es va voler
avaluar com 53 alumnes de tercer, quart i cinquè de primària representaven grups
iguals, representaven 7x3 i inventaven un problema que es resolgués fent 7x3.
S’evidencien dificultats tant a l’hora de proposar una representació per a 7x3, com per
a traslladar aquesta representació a un context real. En alguns casos però, el context
real ajuda a poder proposar una representació de 7x3.
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1. Coneixement conceptual i procedimental en l’ensenyament i aprenentatge de
l’aritmètica
Hi ha tres tipus de coneixements que interactuen en l’aprenentatge de l’aritmètica (a)
els fets numèrics bàsics com ara 2+2=4, emmagatzemats a la memòria (b) el
coneixement procedimental que guia la realització de procediments algorísmics; i (c) el
coneixement conceptual, que proporciona un coneixement de les operacions
aritmètiques (Delazer, 2003).
Sovint es dediquen moltes hores a desenvolupar el coneixement procedimental
(algorismes i mètodes de càlcul) en detriment del coneixement conceptual. Si bé és
cert que el desenvolupament del coneixement conceptual per sí sol no condueix a
l’adquisició de procediments per a la resolució de problemes aritmètics (Baroody i
Ginsburg, 1986). I que aquests procediments aritmètics es poden aprendre i resoldre
sense una comprensió conceptual, ja que per aplicar cada pas d’un algorisme amb èxit
no es necessària la comprensió dels mateixos (Resnick, 1982); el coneixement
conceptual i procedimental interactuen estretament en el rendiment aritmètic dels
alumnes (Delazer, 2003).
La comprensió conceptual és necessària per a la fluïdesa de càlcul (no només entesa
com a pura rutina de càlcul) i pel raonament matemàtic. Tot i que es pot aconseguir
calcular sense comprensió, la comprensió conceptual pot facilitar saber quan es
apropiat aplicar un càlcul i és fonamental per a la modificació de la seva aplicació en
noves tasques o problemes (Baroody, 2003). També és necessària en la formulació,
representació i resolució de problemes (Baroody, 2003; Carpenter, 1986) i en la
justificació dels processos realitzats (Baroody, 2003).
Segons Clark i Kamii (1996) els alumnes que tenen problemes de càlcul sempre tenen
problemes amb el significat de la multiplicació ja que tenen una comprensió confusa
del concepte. I en els casos en que els coneixements dels alumnes es limiten a
coneixements procedimentals, aquests tenen una comprensió molt limitada de la
multiplicació (Seah i Booker, 2005), i al aplicar procediments sense base conceptual,
són més propensos a cometre errors que poden ser sistemàtics (Resnick, 1982).
Les connexions entre el coneixement conceptual i procedimental s’estableixen
gradualment i de forma poc sistemàtica (Carpenter, 1986). Aquests coneixements es
desenvolupen de forma iterativa, és a dir, una millora en un tipus de coneixement
afavoreix la millora de l’altre (Rittle-Johnson, Siegler i Wagener Alibali, 2001). Encara
que, el coneixement conceptual té més influència en el coneixement procedimental
que no pas a la inversa (Rittle-Johnson i Wagner Alibali, 1999).
Una altra qüestió a tenir en compte en relació a la comprensió és que els nens que
entenen les matemàtiques i que per a ells tenen sentit, són més propensos a seguir
treballant en un problema o tema i desenvolupar confiança en sí mateixos que no pas
els que no (Baroody, 2003).
2. L’adquisició del concepte de multiplicació
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Els alumnes han de construir un coneixement sòlid del significat de la multiplicació
(coneixement conceptual) i aprendre a raonar multiplicativament ja que aquesta
competència serà necessària en l’ensenyament i en l’aprenentatge d’un gran nombre
de continguts (Mulligan i Watson, 1998; Otto, Caldwel, Lubinski, i Hancock, 2012).
La multiplicació és significativament més difícil que la suma i la resta ja que és una
operació binària amb dos inputs (Anghileri, 2000). En un inici els alumnes haurien de
relacionar la multiplicació amb tres aspectes clau: grups d’igual mida (el multiplicand),
el nombre de grups (el multiplicador), i el total (el producte) (Mulligan i Watson, 1998;
Van de Walle, Karp i Bay-Williams, 2010). Pensar multiplicativament en un problema
on hi ha per exemple quatre grups de vuit, requereix que els alumnes pensin en
cadascun dels grups de vuit que volen comptar com si fossin elements en si mateixos i
alhora pensin que cada grup té vuit objectes. Precisament entendre els grups com a
entitats individuals i entendre que alhora cada grup conté un determinat nombre
d’objectes és un dels obstacles conceptuals de treballar amb estructures
multiplicatives (Clark i Kamii, 1996). En aquest sentit, les activitats on s’hagin de fer i
comptar grups, especialment en context, són molt útils (Van de Walle et al., 2010). I en
la resolució de problemes en context, les representacions són un element clau en el
procés de millora dels coneixements conceptuals i procedimentals (Rittle-Johnson et
al., 2001).
De tota manera cal tenir en compte que això no és suficient, i en conseqüència, els
mestres han de fomentar el desenvolupament del raonament multiplicatiu més enllà
del punt de vista de la multiplicació com a suma iterada (Van de Walle et al. 2010).
Usar representacions en files i columnes ajuda a comprendre la multiplicació sobretot
als alumnes amb un baix rendiment (Saleh, S., Saleh, F., Rahman i Mohamed, 2010).
Saleh et al. (2010) varen arribar a aquesta conclusió després de realitzar l’estudi amb
una mostra de 202 alumnes de segon de primària. En aquest estudi, el 80% dels
alumnes no varen ser capaços de respondre les preguntes relacionades amb la
multiplicació entesa com una suma iterada, en contrast amb un 72% que sí que varen
resoldre satisfactòriament les preguntes on s’havien usat representacions en files i
columnes. Un 50% dels alumnes varen ser capaços de respondre correctament a més
de la meitat de les preguntes on es demanaven les taules de multiplicar; per tant uns
quants alumnes varen respondre correctament tot i no tenir assolida la idea de la
multiplicació com a suma iterada. Pel que fa a resoldre situacions multiplicatives de la
vida real, només un 8% va ser capaç de resoldre correctament totes les situacions
plantejades. També varen adonar-se que l’habilitat de saber-se les taules de
multiplicar, no garantia l’habilitat de saber resoldre problemes de la vida real, la qual
cosa podria ser deguda a que havien après la multiplicació de forma memorística,
sense entendre el concepte.
La representació en files i columnes també és molt útil per a fer càlculs i proporciona
un vincle teòric a les propietats de la multiplicació (Barmby, Harries, Higgins i Suggate,
2009).
Però quan sorgeix el raonament multiplicatiu? el raonament multiplicatiu apareix aviat,
però sorprenentment es desenvolupa lentament, per tant és apropiat introduir la
multiplicació a segon de primària encara que no es pot esperar que tots els alumnes
usin raonaments multiplicatius, ni tant sols es pot esperar a 5è (Clark i Kamii, 1996).
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Mulligan i Mitchelmore (1997) varen identificar tres models intuïtius per a la
multiplicació: comptatge directe, suma iterada i operacions multiplicatives. La suma
iterada, sorgeix quan els alumnes desenvolupen estratègies de comptatge més
eficients aprofitant que els grups són de la mateixa mida. L’estructura de cada model
es deriva de l’anterior i els estudiants no es limiten a canviar d’un model a un altre sinó
que desenvolupen un ampli repertori de models que depenen de l’experiència prèvia
de la instrucció de situació problemàtica concreta i dels fets numèrics corresponents.
Els problemes on es fan comparacions multiplicatives són relativament difícils pels
alumnes i els problemes de combinacions són extremadament difícils. Tot i així, s’usen
tots els models intuïtius en tots els tipus de problemes ja que el que permet l’ús
d’aquests models és l’estructura de grups iguals i no pas l’estructura semàntica del
problema (Mulligan i Mitchelmore, 1997).

3. Mètode
Per tant, tenint en compte la importància del coneixement conceptual i de les
representacions, es va voler avaluar com els alumnes de tercer, quart i cinquè de
primària de l’escola Xoriguer de Centelles (en total 53 alumnes) relacionaven la
multiplicació amb grups iguals, analitzant com eren capaços de fer una representació
de grups iguals, com representaven 7x3 i com proposaven problemes que es
resolguéssin fent 7x3. Per a poder-ho avaluar se’ls va passar una prova escrita
inspirada en Lannin, Chval i Jones (2013). Es va demanar als alumnes que dibuixessin
7 grups de 3, que fessin un dibuix per a representar 7x3, que diguessin quant és 7x3 i
que inventessin un problema que es resolgués fent 7x3.
4. Resultats
a. Resultats pel que fa a dibuixar 7 grups de 3

Tots els alumnes de cinquè ho resolen correctament. Els alumnes de tercer i quart, en
canvi, cometen alguns errors tal i com es pot veure a la taula 1. De fet un 85% dels
alumnes dibuixa correctament 7 grups de 3.

Tercer
Quart
Cinquè

Dibuixa 7 grups de Dibuixa 3 grups Incorrecte Ho deixa en blanc Total
3
de 7
17
1
1
2
21
14
3
1
18
14
14
45
4
2
2
53
Taula 1. Respostes per cursos a l’activitat “Fes un dibuix amb 7 grups de 3”

b. Resultats pel que fa a representar 7x3

11 alumnes (un 20,7%) fan representacions correctes, 6 (un 11,3%) fan una
representació correcta de 3x7 en comptes de 7x3 i 36 (un 68%) fan representacions
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incorrectes. A més, el curs on s’usen més representacions diverses (grups iguals, files
i columnes i àrea) és a quart.

Tercer

Quart

Cinquè

2

2

3

7

1

1

Representa 7 grups amb 3 objectes a cada
grup
Representa 7 grups amb 3 objectes a cada
grup i una representació en files i columnes
Representa objectes en 7 files i 3 columnes
Usa el model d’àrea correctament

2
Representa 3 grups amb 7 objectes a cada
grup
Representa 3 grups amb 7 objectes a cada
grup i representa objectes en 7 columnes i
3 files
Escriu “7x3”
Escriu “7+7+7=21”
Escriu “7x3” i “7+7+7=21”
Dibuixa 7 objectes usa el símbol “x” i
dibuixa 3 objectes
Dibuixa 7 objectes i 3 objectes
Dibuixa 21 objectes
Escriu els números de l’1 al 21
Incorrecte (altres)
En blanc
Total

2
1
5

1

11

2
1
4
3

4

2

2

1
6
1
1

2
3
1

3
4

3

5

1

6

13
2
1
9

1

1
2
1
5
2

36

2
1
2
1
2
2
18
11
7
21
18
14
Taula 2. Respostes per cursos a l’activitat “Fes un dibuix per a representar 7x3”

c. Resultats pel que fa a dir quant és 7x3
Només un 10% dels alumnes s’equivoquen, i tots són de tercer curs.
d. Resultats pel que fa al problema plantejat
Haver fet una representació correcta de 7x3 no assegura plantejar adequadament un
problema, tal i com es pot veure a les caselles assenyalades de color vermell a la
Taula 3. Aquests alumnes plantegen problemes additius excepte un alumne de quart
que no planteja cap problema.
Per altra banda, hi ha alumnes que tot i no haver fet una representació correcta de 7x3
sí que plantejaven un problema correcte tal i com es pot veure a les caselles
assenyalades de color gris a la Taula 3.
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A destacar també que 21 alumnes (un 40% del total), ni saben fer una representació
gràfica de 7x3 ni saben proposar un problema que es resolgui fent 7x3, tal i com es pot
veure a les caselles assenyalades de color lila a la Taula3.

Tercer
Problema
Problema
plantejat
plantejat
correcte
incorrecte
Representació
correcta
de
7x3
Representació
correcta de 3 x
7
Representació
incorrecta de
7x3

5

Quart
Problema Problema
plantejat
plantejat
correcte
incorrecte

2

2

1

2

13

6

Cinquè
Problema Problema
plantejat
plantejat
correcte
incorrecte

3

4

3

5

4

3

5

16
10
8
11
21
18
14
Taula 3.Problema plantejat en funció de la representació feta per a 7x3.

3

Als casos dels alumnes marcats en gris (un total de 15) a la Taula 3, tot i que no
havien fet una representació correcta de 7x3, com que sí que havien plantejat un
problema correcte se’ls va donar l’oportunitat de fer una representació del problema
plantejat. Després de fer-ho, 12 varen poder fer una representació, encara que en 9
casos varen representar 3x7 en comptes de 7x3.
Tercer
Problema
Problema
plantejat
plantejat
correcte
incorrecte
Representació
correcta
de
7x3
Representació
correcta de 3 x
7
Representació
incorrecta de
7x3

3

1

1

5
21

Quart
Problema Problema
plantejat
plantejat
correcte
incorrecte

2

2

1

2

13

6

16

10

Cinquè
Problema Problema
plantejat
plantejat
correcte
incorrecte

3

4

3

5
8
18

2

2

3

11

3
14

Quan se’ls demana que facin una representació del problema és correcta
Quan se’ls demana que facin una representació del problema és una representació
de 3x7 en comptes de 7x3
Quan se’ls demana que facin una representació del problema no la fa.
Taula4. Problema plantejat en funció de la representació feta per a 7x3.
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El nombre de problemes plantejats incorrectament es redueix curs a curs. A més a
més a tercer curs és on més alumnes no proposen cap problema tal i com es pot veure
a la Taula 5 i no és fins a cinquè que es redueix el nombre de problemes additius
plantejats.
Tercer
Quart
Cinquè
5
4
1
4
4
1
7
1
16
8
3
Taula 5. Raons per les quals els problemes plantejats no són correctes.

Planteja un problema additiu
Planteja un càlcul i no un problema
Ho deixa en blanc

5. Conclusions
Els alumnes saben que 7x3=21 i presenten moltes més dificultats per a representar
7x3 que no pas 7 grups de 3 cercles. Per tant la dificultat està en relacionar els grups
iguals amb la multiplicació.
D’acord amb Clark i Kamii (1996) no tots els alumnes de cinquè usen raonaments
multiplicatius.
S’evidencia la dificultat de traslladar a contextos reals els coneixements que els
alumnes tenen sobre la multiplicació, ja que encara que els alumnes sàpiguen fer una
representació de 7x3, no és fins a cinquè on tots els alumnes amb aquesta habilitat
són capaços de proposar un problema correcte.
Per alguns alumnes pensar una representació en un context, tal i com recomana Van
de Walle et al. (2010) va ser determinant a l’hora de fer una representació ja que
sense context no n’havien estat capaços.
6. Implicacions educatives

Com que els alumnes tenen una idea clara del que són els grups iguals, en un inici cal
deixar que resolguin els problemes a la seva manera, és a dir, usant una suma iterada.
Caldrà ajudar-los però, a avançar cap al pensament multiplicatiu animant als alumnes
a usar estratègies més eficients com ara pensar en la manera més ràpida de resoldre
el problema escrivint el menys possible (Kamii i Clark, 2014). Amb aquesta mateixa
finalitat, també cal fomentar que els alumnes comparteixin i comparin diferents
estratègies de resolució per a un mateix problema (Clark i Kamii, 1996).
Caldria incloure a la seqüència didàctica per als alumnes de tercer problemes de
multiplicació usant files i columnes, emfatitzant la naturalesa binària de la multiplicació
(Saleh et al., 2010) i les seves propietats (Barmby et al., 2008).
Cal reforçar el coneixement conceptual dels alumnes necessari en la formulació,
representació i resolució de problemes (Baroody, 2003; Carpenter, 1986).
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