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Resum

En aquest treball es fa una aproximació a les aportacions de Lluís Santaló en el camp de la
didàctica de la matemàtica. L’anàlisi s’estructura en cinc grans apartats, del més general al més
concret: en primer lloc es revisa el concepte d’educació que té Santaló, la qual cosa permet
emmarcar la seva concepció de la matemàtica com a àrea de coneixement. Dels conceptes
genèrics d’educació i de matemàtica, en deriva la seva visió de la didàctica de la matemàtica
com a disciplina específica, els criteris metodològics que considera fonamentals per aconseguir
una formació matemàtica efectiva i, finalment, el perfil professional d’un ensenyant, escapant ja
de l’àmbit específic de la matemàtica per situar-se en l’àmbit més genèric de la pedagogia.
A grans trets, Santaló creu que la didàctica de la matemàtica ha de saber combinar dos aspectes
inseparables: d’una banda, ha de tenir present la matemàtica pura o abstracta, que emfatitza
l’aspecte formatiu, i, de l’altra, la matemàtica viva, aplicada o funcional, que vetlla per
l’aspecte informatiu i que, per tant, ha de permetre l’aplicació del coneixement matemàtic a
situacions quotidianes. Aquest pòsit es troba immers en el conjunt de la seva obra i respon a
diversos factors sociohistòrics, entre els quals cal destacar la influència de Rey Pastor, qui fou
el seu mestre, i de Puig Adam, amb qui varen compartir una mateixa visió de l’aprenentatge de
la matemàtica.

1. Introducció

El llegat del professor Santaló és, de tots prou conegut, molt extens: els seus llibres, els
treballs científics, els articles de divulgació i les conferències publicades conformen un cos de
més de dues-centes referències. Una part important d’aquesta producció bibliogràfica està
centrada en la geometria integral, una àrea de la matemàtica que combina la geometria més
clàssica amb el modern càlcul diferencial. La unió d’aquests dos camps, en principi tan aïllats,
va donar lloc a una revolució important en aquestes disciplines i fortes repercussions a
d’altres, com el càlcul de probabilitats, que ha permès importants aplicacions en enginyeria,
en ciències experimentals, en medicina, etc. Tanmateix, sense desmerèixer en absolut aquesta
extensa part de la seva obra, aquí ens interessa incidir bàsicament en la seva visió de la
didàctica de la matemàtica.

Lluís Santaló no ens ha deixat una estructuració formal que desenvolupi, com a objectiu
central, la didàctica de la matemàtica. Les seves concepcions, exposades sempre de manera
senzilla per tal que puguin arribar a tothom, resten immerses i disperses dins bona part de la
seva obra. Tot i això, alguns llibres en els quals emfatitza aquest aspecte són La matemática
en la escuela secundaria (Santaló, 1966), L’educació matemàtica, avui (Santaló, 1975) i La
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matemàtica: una filosofia i una ciència (Santaló, 1993), juntament amb nombrosos articles de
divulgació i conferències publicades (Santaló, 1965, 1973, 1977; Santaló i Valeiras, 1962;
Santaló i Voelker, 1966; entre d’altres). Del conjunt d’aquests treballs, n’hem extret diverses
referències explícites que ens han permès fer aquesta breu aproximació a la figura de Santaló
com a ensenyant.

L’anàlisi que presentem s’estructura a partir d’una organització jeràrquica, tenint present
que qualsevol enfocament didàctic neix, inicialment, d’una filosofia educativa general que
concreta els objectius i les funcions de cada una de les àrees de coneixement. Des d’aquesta
perspectiva, el primer camp d’aproximació a Santaló és precisament el seu concepte
d’educació i els objectius que se’n desprenen. El segon punt és el de la concepció i les
finalitats de la matemàtica, aspectes que permeten definir la direcció formativa que aquesta ha
d’assumir i, per tant, els trets fonamentals de la didàctica de la matemàtica, tercer factor
d’estudi. Coneguts els fonaments didàctics, només resta dissenyar l’aplicació real a l’aula, per
la qual cosa el quart punt ens porta a analitzar els criteris metodològics fonamentals que,
seguint Santaló, cal tenir presents per treballar per a una educació matemàtica efectiva.
Finalment, ens centrarem en el perfil professional que es genera arran d’aquesta
conceptualització.

Una vegada definits els trets fonamentals que conformaran el contingut d’aquest article, i
abans d’iniciar l’exposició, considerem necessari fer referència a les arrels del professor
Santaló per poder entendre les seves aportacions. Òbviament, la seva obra es contextualitza en
un temps i un espai determinats. Des d’un punt de vista internacional, la seva època de
màxima producció coincideix amb la implantació progressiva de la matemàtica moderna en la
major part dels plans d’estudis estatals, un moviment que va fracassar ben aviat a causa, entre
altres motius, d’un excessiu formalisme en la seva formulació. Aquest enfocament va donar
lloc, com a mínim, a tres conseqüències que aquí volem destacar: en primer lloc, els pilars de
la formació matemàtica varen passar a ser l’axiomàtica i la deducció posterior, la qual cosa va
donar lloc al fet que des d’un punt de vista metodològic no es fes servir gens ni mica ni la
intuïció ni els dibuixos, ni cap altre recurs que pogués facilitar la comprensió; en segon lloc, a
força de voler ser exacta, la matemàtica va anar reduint el seu camp d’aplicació i, en comptes
d’utilitzar-se per conèixer el món tal com és, es va preferir prendre el món ideal dels objectes
perfectes, als quals la matemàtica s’adaptava amb una precisió exacta, i en tercer lloc, la
matemàtica va passar a ser una disciplina molt complexa i poc engrescadora per als estudiants
(per aprofundir en el tema podeu consultar Klein, 1973).

En el pol oposat de la visió esmentada hi hauria la formació matemàtica basada
exclusivament en l’observació i la intuïció, que, tot i que posteriorment porti a la deducció,
pot comportar resultats falsos ja que la percepció a vegades enganya. Davant aquesta dualitat,
volem subratllar que Santaló va tenir l’encert de saber agafar la millor part de les dues
tendències, cosa que va permetre que els estudiants entenguessin les coses d’una manera tan
clara que els resultava atractiu fins i tot el tema més recòndit, tal com indica Gelabertó (1999).
Aquest saber fer és, en part, fruit de la influència que va rebre de matemàtics de la categoria
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de Rey Pastor i Puig Adam, entre d’altres, amb qui coincideix en moltes de les seves
formulacions. El primer va ser el seu mestre, i amb el segon varen formar part d’una generació
que va modernitzar i regenerar la matemàtica tot integrant-se a la dinàmica internacional i
continuant les línies d’innovació que inicià l’Institut d’Estudis Catalans (1907). En aquest
marc, Santaló, juntament amb Puig Adam, Esteve Terrades, Josep M. Plans, Antoni Torroja,
Pere Pi Calleja, Ernest Coromines i d’altres, es converteixen en figures senyeres de la
matemàtica catalana i espanyola contemporània (Sales, 2000). Tots ells apostaven per un
aprenentatge de la matemàtica viu i participatiu, i cal subratllar que aquest conjunt d’idees i
d’orientacions continuen vigents i igual de vàlides actualment. En qualsevol cas, però, queda
clar que la innovació conceptual de Santaló no és només la conseqüència d’un treball personal
que el porta a la seva gran incidència en les descobertes i aplicacions matemàtiques, sinó que
aquesta capacitat és, també, fruit de les arrels i circumstàncies sociohistòriques en què viu.

2. Educació: concepció i objectius

Santaló entén l’educació com el procés d’adequació dels individus a les característiques
pròpies i específiques de cada grup humà tot potenciant el propi desenvolupament personal:
“És la ciència amb què cada societat prepara les seves generacions joves en els valors,
tècniques i coneixements que caracteritzen la seva pròpia civilització i manera de viure,
mitjançant el desenvolupament i perfeccionament de les facultats intel·lectuals i morals del
nen o de l’adolescent” (Santaló, 1975, p. 9). Així, doncs, cada societat educa d’acord amb les
seves concepcions i filosofies. L’objectiu de l’educació és diferencial i depèn del context
espaciotemporal. El repte se centra a determinar què, quan i com s’ha de fer el tractament de
la matemàtica per adaptar-la a un món dominat per la tècnica, amb una situació
permanentment canviant i dins un context cada vegada més global, sense deixar de banda
l’obligació del manteniment de les pròpies arrels. Des d’aquesta perspectiva, per Santaló,
l’educació és un procés ambivalent d’integració passat-futur per construir el present,
construcció que ha de tenir en compte el desenvolupament social, però també l’integral
personal. L’escola és el canal on es produeix aquest encontre i, per tant, cal tenir-ne molta
cura per aconseguir fer-la engrescadora i que alhora prepari per a la voluntat i l’esforç, valors
clau de la felicitat: “El món actual necessita homes amb una ment creativa, que sàpiguen
conservar els avenços de la ciència i la tecnologia i que siguin capaços d’usar-los amb èxit a
favor del benestar general, al mateix temps que els facin progressar en possibilitats i eficàcia.
Cal educar també en el treball i en l’esforç. El plaer del descans es gaudeix plenament només
després de l’esforç, i una tendència al “facilisme” sobre retardar el rendiment general no
contribueix en absolut a una vida més feliç de l’interessat. Els alumnes disposen d’una gran
quantitat d’energia, física i intel·lectual, que necessiten gastar contínuament. L’escola ha de
canalitzar aquesta energia cap a camins útils i profitosos. Si l’escola és fàcil l’alumne dirigirà
les seves energies cap a ocupacions extraescolars, no sempre recomanables” (Santaló, 1986).
Amb tot això, Santaló considera l’educació com l’eina fonamental de la transformació de la
humanitat i la clau per arribar a una societat més justa i humana. En aquesta mateixa línia,
creu que l’educació és un procés d’autoconstrucció i de compromís personal, més que un
procés directiu fortament normativitzat: “cal tenir present la pedagogia, però cal anar educant
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l’alumne en l’esforç personal per aprendre pel seu compte. Allò important és posar a la seva
disposició bons textos, bones guies i un bon coneixement de la matèria per part del professor”
(Santaló, 1986).

3. Matemàtica: concepció i objectius

“La Matemàtica és un conjunt d’esquemes, estructures i mètodes amb certes lleis operatives.
Cal ensenyar alguns d’aquests esquemes, els que sigui possible donat el nivell, i, a més,
mostrar amb l’exemple com es poden aplicar a la realitat del món. No és una tasca fàcil, ja
que no està clar fins on cal ensenyar l’ús de les seves eines i a partir d’on es pot deixar
l’alumne perquè trobi el model matemàtic corresponent a cada problema” (Santaló, 1975, p.
90). Santaló, segons això, entén integrades en la matemàtica tant les estructures operatives i
mètodes d’acció que permeten donar solució a les problemàtiques reals de l’entorn, com els
esquemes i les estructures de raonament que capaciten per adquirir models i generalitzacions.
A grans trets i en definitiva, “la Matemàtica no és un conjunt d’elements que calgui descriure:
és el motor d’una acció per desxifrar enigmes que cal aprendre a utilitzar i si es pot, contribuir
al seu millorament i perfecció” (Santaló, 1975, p. 43).

Considera difícil cercar les concepcions epistemològiques de la matemàtica ja que sovint,
com en qualsevol altra ciència, aquestes queden emmarcades per la incidència de l’acció
multifactorial de l’entorn, deguda tant a l’experiència personal i social, com a les necessitats,
èxits, sentiments… que generen:

La matemàtica és una branca del coneixement de la qual pràcticament tothom té una idea
formada. Malgrat tot, aquesta idea no és la mateixa per a tots. Per aquells que tenen present
només la matemàtica que van aprendre a l’escola primària, està integrada pels càlculs aritmètics
comuns i pels noms i les propietats d’algunes figures geomètriques. Per ells, la matemàtica
consisteix en les quatre operacions amb nombres enters o amb fraccions, necessàries per tal de
resoldre els problemes de regla de tres, percentatges, repartiments proporcionals o en les seves
aplicacions per calcular àrees i volums. Per ells, saber matemàtiques és saber calcular i, en
conseqüència, amb l’aparició de les calculadores electròniques, que fan inútil l’habilitat del
càlcul, consideren que la matemàtica ha perdut el seu interès… Per les persones que han cursat
estudis secundaris, la matemàtica és ja un xic diferent. Són matemàtiques les equacions, els
axiomes, els teoremes, els logaritmes i altres coses que van haver d’estudiar a la seva època, tot
i que la majoria mai no ha sabut per què ho havien de fer, llevat de la mera raó d’haver
d’aprovar l’assignatura. Els que van cursar estudis superiors inclouen en el seu concepte de
matemàtica altres continguts útils per a la seva professió, com poden ser l’estadística, el càlcul
infinitesimal o certes teories com ara la teoria de la decisió o la teoria de la informació. Aquesta
diversitat de conceptes sobre el que s’entén per matemàtica fa que no sigui fàcil, ni potser
possible, de donar-ne una definició precisa. (Santaló, 1993, p. 9-10).

La seva concepció personal la fonamenta, en gran mesura, en l’anàlisi de l’evolució
filogènica de la matemàtica, la qual es mou entre el binomi de l’acció i el pensament: “La
matemàtica s’ha trobat sempre entre el pensar i l’obrar, entre el verb i l’acció” (Santaló, 1993,



                                     La didàctica de la matemàtica en l’obra de Lluís Santaló                               143

p. 7); és a dir, entre l’utilitarisme pragmàtic dels seus inicis i de les cultures primitives actuals,
on el raonament i l’abstracció no són essencials ni tampoc la finalitat última, i les concepcions
teòriques derivades de la filosofia grega que cerquen la generalització i el gaudi del mateix
raonament: “Fou a Grècia on la matemàtica apareix amb les seves dues direccionalitats ben
definides: com a tècnica o eina utilitària i com a ciència ideal per desenvolupar la
intel·ligència i arribar al coneixement de la veritat” (Santaló, 1975, p. 10).

La concepció determina les finalitats i, segons aquestes, els grans reptes de la matemàtica
són, per tant, ser un instrument de perpetuació i millora de l’evolució de la cultura i el progrés
humà, a través de tres grans funcions: conservació i coneixement de les adquisicions
aconseguides com a obligació amb el passat i les pròpies arrels, transmissió i repartiment
d’aquests coneixements com a obligació democràtica i de present i, finalment, l’increment i
ampliació per millorar el futur. Aquestes finalitats són, alhora, els tres grans cossos
constitutius de l’acció matemàtica: “El món d’avui posa davant el matemàtic un cos de
coneixements matemàtics i l’obligació de ‘conèixer-los’ (per poder-los utilitzar), transmetre’ls
(perquè no desapareguin) i augmentar-los (per continuar el desenvolupament i el progrés de la
societat actual). A aquestes tres obligacions corresponen les tres ocupacions possibles per a un
matemàtic professional: aplicar, ensenyar i investigar” (Santaló, 1975, p. 74).

L’objectiu final que ha de tenir la matemàtica ha de ser, per tant, proporcionar el
coneixement pragmàtic i teòric que possibiliti la comprensió de la realitat que hom viu i on es
mou, juntament amb el de la capacitació per al raonament i la lògica del pensament “La
geometria, i per extensió tota la matemàtica, té per objecte el coneixement. El coneixement de
què? El coneixement del món que ens envolta, el coneixement de l’univers, el coneixement de
l’ambient en què hem de viure. En aquest sentit ampli, la matemàtica ha de servir per ajudar,
fins i tot, a conèixer-nos nosaltres mateixos, que formem part de l’univers, el nostre intel·lecte
i el dels nostres semblants” (Santaló, 1975, p. 15). L’enfocament unilateral genera una
incorrecta capacitació matemàtica que pot repercutir en un analfabetisme matemàtic, tan greu
com pot ser el lingüístic. La formació pragmàtica possibilita només una determinada
capacitació i la teòrica, unes altres. És la formació teòrica la que possibilita entrar en àmbits
de la formació integral de la personalitat que d’altra manera quedarien desatesos i que només
poden gaudir els qui la conquereixen: “Molta matemàtica és art, en tant que és creació, i fins i
tot en tant que posseeix bellesa, tot i que aquesta bellesa només la poden admirar els iniciats,
com esdevé també amb les obres d’art i la literatura” (Santaló, 1993, p. 13).

L’alfabetització matemàtica que ha de posseir la societat s’aconsegueix fruit de la
capacitació per resoldre les situacions de la vida però també del raonament abstracte. És
aquesta conjunció l’eina que possibilita entendre la realitat del món d’avui, el qual es mou i es
comunica a través del llenguatge matemàtic. Des d’aquesta perspectiva, doncs, cal:
“L’alfabetització matemàtica per tal que la població estigui al nivell de la tecnologia del món
modern i les seves conseqüències” (Santaló, 1975, p. 39). És aquesta capacitació en
l’abstracció i en el raonament lògic matemàtic el factor clau que possibilita l’avenç tant
personal com social: “Un poble de matemàtics es defensarà, sempre, millor de qualsevol
eventualitat que un poble ignorant en aquesta ciència” (Santaló, 1975, p. 18), de manera que
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en resulta l’ànima i motor de qualsevol progrés: “Si no es vol renunciar a la tecnologia, no es
pot renunciar a la matemàtica” (Santaló, 1975, p. 73).

També és la matemàtica la capacitat que permet analitzar críticament qualsevol fet
cercant-ne, sempre, la solució òptima: “La matemàtica permet veure les coses amb una segona
aproximació i, amb això, és possible donar als problemes solucions no evidents ni trivials…
Una solució trivial és una solució evident, que salta a la vista sense necessitat d’esforç ni de
tractament matemàtic. A vegades, tanmateix, aquesta solució trivial no és única i un dels
propòsits de la matemàtica és precisament ensenyar a descobrir les solucions no trivials que
solen ser les més interessants i útils, però que escapen a primera vista i a les mirades d’aquells
que no tenen la instrucció matemàtica necessària” (Santaló, 1975, p. 23).

Només atenent la doble direccionalitat pragmàtica que ha de portar a l’utilitarisme
matemàtic i la generalització que ha de possibilitar l’extrapolació en d’altres contextos, es pot
entendre que existeixi la matemàtica i que aquesta tingui sentit i significativitat.

4. Formació matemàtica: criteris didàctics

De la conceptualització que Santaló exposa a la seva obra tant de l’educació com de la
matemàtica, en deriven, com hem indicat, els trets fonamentals de la formació matemàtica.
Les seves idees respecte a la didàctica de la matemàtica són fruit de l’anàlisi de la situació
predominant a la seva època: l’ensenyament de la matemàtica a l’escola primària es reduïa,
erròniament, a la pràctica del càlcul i a l’aprenentatge memorístic de definicions, amb la qual
cosa es reproduïa d’aquesta manera la tendència predominant des d’inicis del segle XX
(Thorndike, 1922). Fonamentalment, aquest ensenyament se centrava en les quatre operacions
elementals amb nombres naturals i racionals positius, juntament amb algunes definicions
geomètriques i les àrees i els volums de les figures i dels cossos més simples i regulars.
Aquesta visió fa ressaltar justament el caràcter d’exactitud de la matemàtica i això explica que
en els anys seixanta i setanta del segle XX la formació es basés en l’ensenyament de “comptes
complicats, com logaritmes amb set o vuit xifres decimals, sense parar esment al fet que en
totes les aplicacions no gaire especialitzades n’hi ha prou amb dos o tres decimals. D’altra
banda, ja que calia donar fórmules exactes per a les àrees i els volums, es va limitar
l’ensenyament al cas de figures o cossos molt regulars, deixant de banda les formes irregulars,
que són les més freqüents en la realitat” (Santaló, 1975, p. 17). La reflexió que deriva
d’aquesta anàlisi porta el professor Santaló (1974a) a concretar alguns dels punts de la
formació matemàtica que considera imprescindibles i necessaris per a la societat: “a) Els
alumnes han de ser capaços de relacionar els coneixements matemàtics i les habilitats
adquirides, amb el medi ambient, i d’aquesta manera, saber emprar la matemàtica per a fins
pràctics. És a dir, han de ser capaços d’apreciar el paper de la matemàtica en situacions
complicades, com a mitjà de resolució dels problemes que s’hi plantegen; b) els alumnes han
d’estar preparats per utilitzar, més endavant, en la seva vida diària, elements matemàtics com
taules, manuals, gràfics, revistes tècniques, etc. En aquest sentit, l’ensenyament haurà de
capacitar perquè en el futur, els alumnes puguin augmentar els coneixements adquirits a
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l’escola, per mitjà de l’autoformació; c) els alumnes han d’estar preparats per a poder utilitzar,
com a eines, temes i idees matemàtiques noves que no els foren ensenyades durant el procés
escolar de forma explícita i sistemàtica; d) els alumnes han d’adquirir la idea que la
matemàtica és una ciència oberta, en continu desenvolupament, i que, per tant, algunes
dificultats que avui no tenen solució, podran tenir-la en el futur” (p. 93).

Del conjunt de formulacions precedents, en deriva la direccionalitat que, per Santaló, ha
de tenir la formació matemàtica: utilitària i abstracta; adaptada a la realitat, significativa i
flexible; generadora d’opinió i capacitat crítica; potenciadora del raonament; desvetlladora de
la generalització; integradora de nous continguts, i enfocada com a ensenyament actiu. Així,
l’aprenentatge matemàtic necessita una formació i capacitació com a conjunt pràctic i teòric,
plantejament recollit en l’àmbit oficial, en un reial decret on s’estableixen els ensenyaments
mínims corresponents a l’educació obligatòria (BOE, suplement del núm. 220): “En el
transcurs de l’educació obligatòria les matemàtiques han de desenvolupar, indissociablement i
equilibrada, un paper formatiu bàsic de capacitats intel·lectuals, un paper aplicat, funcional, a
problemes i situacions de la vida diària, i un paper instrumental, quant a carcassa
formalitzadora de coneixements en altres matèries” (p. 31).

A continuació comentem de manera més detallada els diferents factors que, segons
Santaló, comporten una formació matemàtica efectiva:

- Matemàtica utilitària i matemàtica abstracta: tal com ja hem indicat a l’apartat anterior,
Santaló (1975) exposa que la matemàtica ha estudiat dos aspectes des dels seus orígens:
“L’aspecte informatiu, que té per objectiu donar els elements que s’estimen necessaris pel
desenvolupament de la vida o que necessiten d’altres ciències per a la seva comprensió i
desenvolupament, i l’aspecte formatiu, per ensenyar a pensar, fomentar l’esperit crític i
pràctica del raonament lògic” (p. 37). D’ambdós aspectes, en destaca repetidament
l’informatiu amb afirmacions com les següents: “La part més visible de la matemàtica, la
constitueixen les seves aplicacions pràctiques i la seva necessitat per a la tècnica. Per tal
de conèixer la Natura, l’home necessita comptar i mesurar; necessita els nombres i les
seves operacions per a les transaccions comercials i per a les construccions d’edificis,
màquines i eines” (Santaló, 1993, p. 11); o bé: “La matemàtica és tan antiga com l’home.
Des que aquest tingué coneixement del món exterior i de la seva persona, va haver de
comptar i mesurar, que són les bases de tota la matemàtica” (Santaló, 1993, p. 23). Tot i
l’èmfasi en aquesta matemàtica, la didàctica de la matemàtica ha de vetllar per ambdós
aspectes ja que està convençut que la matemàtica porta a terme la seva funció únicament
quan s’entén com un ens global, és a dir, quan els aspectes informatiu o aplicat i el
formatiu o pur formen un tot: “La unitat de la matemàtica és indissoluble. Es pot avançar
poc en una direcció si es perden de vista les altres branques germanes. Les aplicacions són
l’estímul i, moltes vegades, la guia de la matemàtica pura; però sense aquesta, la
matemàtica aplicada s’esgota ràpidament i es converteix en poc temps en un cúmul de
receptes rutinàries, sense perspectiva de progrés”. (Santaló, 1993, p. 32). Uns anys més
tard reafirma aquesta idea d’unitat en una de les conferències impartides en el marc de la
Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona (Santaló,
1993): “[…] Dos aspectes que va presentar la matemàtica des dels seus orígens i que ha
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mantingut fins ara: d’una banda, la matemàtica empírica, com a eina per als problemes
pràctics de la vida, inclosos els problemes en què aquesta aplicabilitat és només aparent,
com en les endevinalles i els problemes d’enginy proposats només per entretenir alguns
esperits. De l’altra, la matemàtica com a filosofia, que es planteja i intenta resoldre
problemes nascuts de creacions en el món de les idees o de l’abstracció o generalització de
situacions reals particulars… Aquests dos aspectes, actualment coneguts com a
matemàtica aplicada i matemàtica pura, foren clau i van estar ben delimitats en els primers
temps, però més tard es van anar imbricant i les seves fronteres esdevingueren cada cop
més borroses, fins ara, en què la matemàtica forma una unitat, com un tot perfecte, de
manera que la varietat de matisos no arriba a trencar la connexió de l’edifici” (p. 31).
Tenint present aquesta concepció, queda clar que per aconseguir una formació matemàtica
efectiva i integral, des d’un punt de vista didàctic, cal considerar ambdós aspectes.

- Matemàtica adaptada a la realitat, significativa i flexible: Santaló parteix de la base que els
problemes de la vida diària varien amb el pas del temps, la qual cosa hauria de comportar
una adaptació i un canvi d’actitud per part de l’escola, tenint present que cal educar els
nens i adolescents per viure en aquest món. El seu intent d’aproximar el coneixement
matemàtic a la realitat que ens envolta constitueix una altra important aportació que
darrerament ha estat reconeguda per les autoritats educatives de manera oficial a través de
l’establiment de competències bàsiques, les quals incideixen de manera específica en
l’aspecte funcional de la matemàtica i permeten verificar si els continguts matemàtics
apresos a l’escola són usats en situacions reals (Torra i Burgués, 2001). Aquesta visió
queda recollida en les paraules que el professor Santaló va pronunciar en la seva
investidura l’any 1977 com a doctor honoris causa a la Universitat Politècnica de
Catalunya, on deixa constància que la formació matemàtica ha de tenir present la realitat
que ens envolta: "La matemàtica és, alhora, art, ciència i tècnica. Com a art, ens ajuda a
discernir les formes i a apreciar la naturalesa com a doll de bellesa i harmonia; com a
ciència, ens ajuda a conèixer la naturalesa i a entendre les seves lleis; i com a tècnica,
contribueix a dominar la naturalesa i les seves forces, per posar-les al servei de la vida i
del benestar de l’home. Les tres coses no poden anar separades. Si es polaritza en art, la
matemàtica passa a ser misticisme i filosofia. Si és solament ciència, es torna àrida i seca,
com la matemàtica escolàstica de l’ensenyament tradicional. I si és només estrictament
tècnica, arriba fàcilment al límit de les seves possibilitats i esdevé una rutina monòtona i
estèril” (citat per Barceló, 2001).

 

- Matemàtica generadora d’opinió i capacitat crítica: en la línia de donar rellevància a la
funcionalitat de la matemàtica com a ciència, per desenvolupar-nos millor en l’entorn que
ens envolta, Santaló (1975) defensa que cal aconseguir que els nens no solament operin
sinó també que pensin i raonin de manera crítica: “Interessa saber més, per exemple, com
envelleix amb el temps una nevera o un cotxe, per poder calcular quin és el moment més
propici per canviar-lo. Interessa saber més la vida mitjana o el consum mitjà de cigarretes
o de proteïnes dels habitants d’una regió, que no pas les dades particulars de cada
habitant” (p. 22). Per tal d’adquirir progressivament aquest esperit crític, resulta evident
que cal desenvolupar el raonament lògic matemàtic, tenir un bon sentit numèric, etc. Per
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això, Santaló defensa que una altra de les direccionalitats de la formació matemàtica ha de
ser la de potenciar el raonament.

 
- Matemàtica desvetlladora de generalització: l’aprenentatge de qualsevol contingut

matemàtic ha de conduir, sobretot en la seva fase final, cap a l’establiment de lleis
generals que permetin transferir el coneixement après a altres situacions similars. Per
arribar a aquesta transferència són indispensables un seguit d’habilitats fonamentals com
ara la descoberta, la intuïció, el tempteig, etc. El que ara és una convicció compartida per
la major part d’ensenyants de la matemàtica, ja fa un quart de segle que Santaló (1975)
també ho defensava: “Cal educar la intuïció per saber veure el conjunt per sobre de
l’individu. Neix així la idea de funció que presideix tota la matemàtica. Per exemple, quan
es dóna l’àrea del cercle, no importa tant el seu valor com observar la manera com varia
amb el radi, descobrint que és una funció de segon grau i que, per tant, té per gràfica una
paràbola. Són coses quasi equivalents, però la llei de la variació, o sigui, la funció del radi
que dóna l’àrea, ha de merèixer més atenció que la fórmula estàtica que la representa per a
cada valor del radi. Comparant amb la funció que dóna la longitud de la circumferència, la
gràfica de la qual és una recta, s’arriba al concepte més profund de dimensió, que serà més
útil per comprendre molts d’altres continguts matemàtics posteriors” (p. 22).

 
- Matemàtica integradora de nous continguts: Santaló concep la matemàtica com una

ciència dinàmica, que es va modificant amb el transcurs del temps. Des d’aquesta
perspectiva, considera que s’han d’anar integrant nous continguts a mesura que la societat
evoluciona i les exigències canvien. Entre aquests nous continguts, posa èmfasi sobretot
en l’estadística i la probabilitat, tal com es pot constatar en el seu article “Las aplicaciones
de la matemática en la enseñanza secundaria: papel de la estadística y de la probabilidad”
(Santaló, 1974b). Uns anys més tard tornarà a insistir en aquest aspecte, argumentant que
“la probabilitat i l’estadística són disciplines d’interès actual i, a vegades, fonamentals, en
quasi totes les branques de coneixement i en molts quefers de la vida diària…” (Santaló,
1975, p. 46). Deixa clara la manca d’educació en aquesta línia: “Tal vegada molts dels
inconvenients del comportament global de grans sectors de la població provinguin del fet
que la gran majoria de ciutadans no han estat educats en la probabilitat i l’estadística”
(Santaló, 1975, p. 47); així com també la necessitat de tractar aquests continguts ja des
dels primers moments de l’escolarització: “Molts capítols de la matemàtica, que fa pocs
anys es consideraven de nivell universitari (probabilitat, estadística, matrius, grups) estan
actualment a l’abast de l’alumnat de secundària. Igualment, temes que abans eren d’escola
secundària (càlcul literal, equacions, transformacions geomètriques) caben, perfectament,
en els programes de l’escola elemental” (Santaló, 1975, p. 82).

- Matemàtica activa: Santaló entén l’estudiant com algú que participa activament en el
procés d’ensenyament-aprenentatge de la matemàtica. No el considera un simple receptor
d’informació, en el sentit més purament conductista, sinó que creu que cal provocar
situacions que afavoreixin la construcció de coneixement i el processament actiu de la
informació per part de l’estudiant. En aquest sentit, afirma que “l’ensenyança formativa va
juntament amb l’ensenyança activa. L’alumne ha de participar en l’aprenentatge, ha de
sentir-se motivat pels problemes i ha d’intentar resoldre’ls ell mateix, cercant tots els
recursos que té al seu abast i sense pensar de recordar aquesta o aquella fórmula o regla
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apresa o que es troba en un determinat text o manual” (p. 41). Creu que un context idoni
en el qual aquest enfocament és especialment significatiu és en el marc de la resolució de
problemes, ja que ens ofereix la possibilitat de dur a terme una formació matemàtica
activa, participativa i experimental. Santaló (1975) ho explica amb aquestes paraules: “Fer
matemàtiques és resoldre problemes i mai no serà matemàtica, ni clàssica ni moderna, un
conjunt de definicions i axiomes apresos de manera descriptiva com s’aprenen els
accidents geogràfics d’una regió o l’anatomia d’un insecte. La matemàtica no és un
conjunt d’elements que calgui descriure, és el motor d’una acció per desxifrar enigmes que
cal aprendre a utilitzar i, si es pot, contribuir a millorar-los i perfeccionar-los” (p. 43).

5. Línia metodològica: trets fonamentals

Com hem pogut constatar, la concepció didàctica del professor Santaló està íntimament
lligada al seu concepte de matemàtica. Fa un pas més i ens aporta una reflexió personal
respecte a la pràctica que cal potenciar a l’aula. D’aquestes consideracions, podem deduir-ne
les seves grans línies metodològiques:

- Adaptar l’ensenyament de les matemàtiques als interessos de l’alumnat: Santaló està
convençut que cal plantejar les matemàtiques de manera que interessin, tant en la forma
com en el contingut, ja que difícilment existirà aprenentatge significatiu sense l’estímul
generat per la curiositat, element indispensable per estar motivat: “Els coneixements no
han de ser forçats, sinó adquirits a partir de la curiositat del nen, el qual, afortunadament,
té sempre curiositat per qualsevol cosa que li sigui presentada adequadament” (Santaló,
1975, p. 42).

 
- Canviar els procediments metodològics: com a conseqüència de la reflexió anterior, ens

trobem amb la necessitat de canviar els procediments metodològics. Encara que aquests
podran ser diversos, ben segur que a tots hi trobarem un tret comú, que consisteix a
proposar tasques no rutinàries i que impliquen una participació vertadera de la ment de
l’estudiant: “La matemàtica ha de, primordialment, interessar l’alumne. El càlcul excessiu
cal deixar-lo a les màquines, i la verbositat redundant, suprimir-la d’arrel” (Santaló, 1975,
p. 38).

 
- Aprenentatge lúdic: un dels principals camins d’aprenentatge comú a totes les cultures del

món és el joc, ja que és un camí espontani, innat en la naturalesa humana que és alhora un
plaer i una ocasió per resoldre de manera simbòlica problemes i posar en pràctica diferents
processos mentals (Alsina, 2001). Santaló (1975) ja va defensar l’ús del joc a la classe de
matemàtiques amb arguments com aquest: “L’alumnat coneix jocs que impliquen
raonaments i es tracta tan sols de treballar aquests raonaments donant-los forma
matemàtica. Després de tot, els problemes matemàtics no són més que jocs en els quals cal
endevinar resultats a partir de certes dades. Cal dominar les regles i l’operatòria del joc,
però després, cal saber elegir, en cada cas, les regles apropiades” (p. 41).

 
- Aprenentatge intuïtiu, vivencial i manipulatiu: Santaló defensa que l’aprenentatge

matemàtic ha de començar per la intuïció. Així, molt lligat amb el punt anterior, amb
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aquest criteri metodològic, pretenem destacar la importància de processos educatius que
inevitablement ha de dur a terme qui aprèn. L’ensenyant no pot intuir, viure o manipular
en lloc dels seus alumnes. Aquestes són accions que ha de fer un mateix amb la guia i ajut
de l’ensenyant. Només d’aquesta manera, experimentant personalment amb el món
concret, es pot arribar a una correcta abstracció matemàtica. Com indiquen Rey Pastor i
Puig Adam (1959), mai no s’ha d’acabar una classe de geometria sense tenir la taula plena
de retalls. Amb paraules de Santaló: “A la primera ensenyança tenen molta importància els
materials didàctics. Cal aprofitar els sentits com els canals més adequats per arribar al
raonament; cal aprendre a través de la vista, l’oïda i el tacte. El nen necessita emprar les
mans i aprendre jugant” (Santaló, 1975, p. 50).

 
- Potenciació de l’estimació: Santaló creu que “cal arribar a afirmacions correctes amb una

certa probabilitat i a donar alineaments generals sobre el comportament global de certes
dades, o a predir si determinades quantitats seran més grans o més petites que certs límits.
En comptes d’igualtats es treballa, sovint, amb desigualtats. En comptes de centrar-se en
un fet en concret, es fa referència a un conjunt de fets i s’arriba a conclusions sobre què
passarà a la majoria d’aquests fets… La matemàtica perd exactitud però guanya pel que fa
a la quantitat de situacions en què es pot aplicar. Passat un cert límit, l’exactitud no
serveix de res” (Santaló, 1975, p. 19). En una línia similar, afirma que “no s’ha de tenir
por de sortir de l’exactitud de la matemàtica tradicional per emprar mètodes més amplis i
diversos si resulten necessaris” (Santaló, 1975, p. 43). Les idees anteriors ens mostren
dues idees fonaments per a l’aprenentatge de la matemàtica a l’escola primària: situar en el
lloc idoni per a cada situació el límit necessari de l’exactitud i el fet de no tenir por
d’allunyar-se una mica d’aquesta exactitud. L’exactitud ha fet molt per la matemàtica però
a vegades ha posat pals a les rodes del seu aprenentatge. Amb la potenciació de
l’estimació estem treballant una habilitat bàsica per a l’aprenentatge a l’hora que
impulsem unes matemàtiques més interdisciplinàries.

 
- Saber interpretar i potenciar la comunicació matemàtica: quan a la introducció ens hem

referit a algunes concepcions que actualment estan encara en voga, aquesta és una de les
principals. Lluís Santaló defensa la importància de saber verbalitzar els aprenentatges
matemàtics ja que afavoreixen la seva interiorització i comprensió. D’altra banda, cada dia
més, la nostra societat utilitza el llenguatge matemàtic per comunicar-se i per aquest motiu
és important formar els estudiants en aquesta direcció: “Cal educar, des del punt de vista
matemàtic, en l’ús de taules de nombres i en el maneig de gràfics d’aquests nombres”
(Santaló, 1975, p. 22).   

 
- Integració de les TIC: tot i que Santaló no identifica les noves tecnologies com una eina

bàsica en la formació matemàtica, sí que les valora com a recurs instructiu en
l’ensenyament secundari quan indica, de manera molt clara, que “la segona ensenyança ha
d’instruir en computació” (Santaló, 1975, p. 58). Actualment aquesta visió de l’ús de les
tècniques de la informació i la comunicació està superada. De totes maneres, és important
valorar com Santaló sap prendre sense recels nous possibles recursos, que tot just estaven
apareixent en escena en el moment en què ell escriu aquestes paraules, per donar-los
finalitats educatives.
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6. Formació de mestres: el perfil professional

En aquest darrer apartat es fa una anàlisi d’algunes referències del professor Santaló que
emmarquen trets del perfil professional de tot educador però també de condicionants externs
que el poden potenciar:

- Educador com a orientador i formador flexible: Santaló creu que per a la formació de
mestres és important saber-se adaptar als canvis metodològics descrits. Des d’aquesta
perspectiva, en un article titulat “Preparación de profesores de matemática para la
enseñanza secundaria” (Santaló i Voelker, 1966), indica que el professor ja no pot ser un
repetidor de programes i mètodes aliens. Ha de ser un matemàtic actiu, observador i
coneixedor, amb agilitat per modificar models sobre la marxa i tractar situacions
imprecises.

 
- Aprenentatge constructiu i respectuós: la valoració i el reconeixement de la tasca

educativa ha de començar dins del mateix cos docent, respectant i prenent consciència de
les formacions prèvies: “El professor de secundària no ha de creure que tot el que es va
ensenyar a l’alumnat està malament i que cal començar de nou. Al contrari, cal edificar,
sempre, sobre l’adquisició prèvia, mai destruir pensant que s’és l’únic dipositari de la
veritat” (Santaló, 1975, p. 56).

 
- Capacitat d’investigació didàctica: Santaló un cop més ens ensenya a mirar les coses amb

una àmplia perspectiva. A part de l’estudi purament matemàtic, ens parla de la
importància d’una recerca pedagogicodidàctica. Només amb la col·laboració entre aquests
dos camps de l’educació podrem aconseguir una formació matemàtica de la societat
adequada: “Es tracta d’un nou camp d’investigació, amb ramificacions en la psicologia i la
pedagogia, però resulta perillós deixar-ho solament a mans d’aquestes últimes; la
col·laboració dels matemàtics és fonamental” (Santaló, 1975, p. 100).

 
- Dificultat d’adaptació i nivell de capacitació: “La majoria de docents han d’ensenyar coses

que no havien après en la seva època d’estudiants. Els llibres de text queden antiquats en
pocs anys. Tot és una conseqüència natural de la velocitat del canvi en la tecnologia i en la
manera de viure. Cal preparar l’alumnat per al món d’avui i, si és possible, per al de demà,
en el qual hauran de desenvolupar-se” (Santaló, 1975, p. 86) i l’única manera de fer-ho és
donant-los eines que després ells hauran d’utilitzar segons les seves conveniències i
necessitats, i potenciant la formació permanent.

 
- Valorar i prestigiar la professió de mestre: ja als anys setanta s’havia produït una pèrdua

de prestigi de la professió docent i Santaló va posar fil a l’agulla en aquest sentit: “Fa falta
i és un dels problemes actuals al qual cal posar la màxima atenció, que la professió de
mestre sigui potenciada i prestigiada com cal; tenint en compte la importància de la seva
missió, de la qual depèn, en gran part, el futur de la societat” (Santaló, 1975, p. 50). En la
segona part d’aquesta cita tenim la clau per convèncer la societat de la important tasca de
l’educador: “Només quan l’aprenentatge ha estat profitós per a l’alumne i els resultats es
veuen en la seva projecció personal i professional es convenç. Però per aconseguir això
hem de començar donant una formació de qualitat als futurs mestres, tasca en la qual ens
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hem d’implicar tots: la societat en general i els responsables polítics, els estudiants i els
seus formadors en particular.
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