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Davant la prohibició de determinats tipus de calculadores en les 
proves d'accés a la Universitat: 
 
Des de l'any 2007 les administracions educatives de les diferents comunitats autònomes de l'Estat 
espanyol estan prohibint l'ús de diversos tipus de calculadores en les proves d'accés a la 
Universitat. Els models afectats són les calculadores CAS, gràfiques, programables i alguns tipus de 
calculadores científiques, amb els quals és possible obtenir determinants de matrius, derivades o 
integrals numèriques. El raonament tipus que solen fer per prohibir el seu ús en els exàmens és 
que la tecnologia “dificulta avaluar els aprenentatges dels estudiants, perquè aquesta realitza de 
forma ràpida tasques i procediments que se suposa que els estudiants han d'adquirir en el 
batxillerat”. Des del nostre punt de vista aquest raonament és totalment fal�laç, ja que existeixen 
recerques i experiències que demostren que l'ús de calculadores CAS i gràfiques afavoreix 
l'aprenentatge de tècniques i procediments i, sobretot, dels conceptes matemàtics, en deixar en un 
segon pla el càlcul i centrar l'atenció en la reflexió sobre els conceptes.  
 
 
En el fons d'aquesta cadena de prohibicions resideix la idea equivocada que els algorismes i 
procediments “s'han de fer a mà, amb llapis i paper”; per això en moltes capçaleres dels exàmens 
sol aparèixer la frase “encara que s'usi la calculadora, s'ha d'incloure en la resposta el raonament 
que condueix a la solució” com a sinònim que en la resposta ha d'incloure's tot l'algorisme de llapis 
i paper, com si la calculadora no s'hagués inventat encara. Els partidaris de les prohibicions situen 
el focus d'atenció en el “càlcul manual”, la qual cosa dificulta posar l'atenció en la reflexió sobre els 
conceptes. Aquest plantejament és totalment contrari al desenvolupament d'un currículum de 
matemàtiques basat en competències. En efecte, l'aprenentatge de les matemàtiques ha d'implicar 
el desenvolupament de les següents competències: 
 
• pensar i raonar,  
• argumentar,  
• comunicar,  
• modelar,  
• plantejar i resoldre problemes,  
• establir connexions,  
• representar i  
• utilitzar el llenguatge simbòlic, formal i tècnic i les operacions. 
 
Activitats com “establir connexions” i “modelar” es veuen molt afavorides per l'ús de calculadores 
CAS i gràfiques, però si no es disposa d'aquesta tecnologia, l'adquisició d'aquestes competències es 
dificulta extraordinàriament. 
 
 
La prohibició de l'ús de diversos tipus de calculadores pretén dificultar l'accés a la Universitat, 
doncs no és el mateix utilitzar la tecnologia actual que una tecnologia de fa 30 anys. Per exemple, 
no és el mateix calcular la mitjana i desviació típica d'un conjunt de dades i analitzar aquests amb 
una calculadora que et permet representar les dades gràficament que amb una calculadora 
científica en la qual s'han d'introduir les parelles (dada, freqüència) amb una pesada combinació de 
tecles. No és el mateix calcular un logaritme en base 5 directament que veure's obligat a fer un 
canvi de base, passant pels logaritmes decimals o els neperians, perquè solament es disposa de la 
tecla log i la tecla ln. No és el mateix obtenir directament probabilitats sota la corba normal de 
mitjana 4 i desviació típica 2, que haver de tipificar primer la variable per transformar-la en la 
normal de mitjana 0 i desviació típica 1 perquè solament es disposa de la taula d'aquesta variable. 
 

La prohibició de l'ús de calculadores CAS i gràfiques suposa una ruptura amb la metodologia 
d'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques basada en la construcció d'aprenentatges 
significatius, en negar als alumnes la possibilitat de visualitzar directament amb la calculadora 
propietats aritmètiques, algebraiques i geomètriques. Especialment greu és aquesta prohibició a la 
Comunitat Valenciana, en la qual les calculadores gràfiques i CAS han estat permeses durant més 
de 20 anys i existeix un sector important del professorat la forma del qual de treballar es basa en 
l'ús d'aquesta tecnologia. Es tracta, doncs, d'un atac directe a aquesta metodologia 
d'ensenyament, ja que obliga a abandonar la calculadora gràfica i CAS per retornar a l'ús de 
calculadores científiques sense pantalla gràfica, per la qual cosa les connexions entre raonaments 
algebraics i raonaments gràfics o geomètrics solament es podrien fer des d'un paper o una pissarra 
una pissarra amb dibuixos mal fets i amb representacions en les quals moltes vegades no és fàcil 
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descobrir propietats i en les quals la qualitat de la imatge depèn en gran manera del que realitza 
els dibuixos o diagrames. Els partidaris de les prohibicions afirmen que la mesura només afecta a 
l'examen d'accés a la universitat i que no tenen res contra l'ús de calculadores gràfiques i CAS en 
el currículum ordinari. No obstant això, obliden que el fet que en els exàmens només es permeti 
una tecnologia antiquada obliga als professors a dedicar una part considerable del currículum a 
ensinistrar als alumnes en l'ús d'aquesta tecnologia antiquada, un temps preciós que podria 
dedicar-se a aprofundir coneixements matemàtics amb la tecnologia actual. Cal recordar que un 
bon nombre de professors de Secundària i Batxillerat elabora anotacions pròpies basades en l'ús de 
calculadores gràfiques, CAS i programables. De fet, la prohibició suposa mutilar les programacions 
didàctiques dels professors, obligar-los a replantejar tota la programació de l'etapa final de l'ESO i 
del batxillerat, ja que no és el mateix ensenyar amb calculadora gràfica o CAS que sense ella, tal 
com s'indica en els exemples citats en el paràgraf anterior. 

 
 
La prohibició de calculadores gràfiques i CAS condueix a un empobriment de l'educació matemàtica 
del nostre país i està en contra de la tendència actual en tots els països europeus. Per exemple, és 
freqüent trobar-nos amb alumnes que no saben associar la gràfica d'una funció amb la de la seva 
derivada, o que no identifiquen correctament gràfiques funcionals amb les expressions 
algebraiques corresponents; si haguessin tingut suficient experiència amb calculadores gràfiques o 
CAS no cometrien aquests errors. 

 Les prohibicions es realitzen sense que hi hagi cap consulta prèvia a cap expert en didàctica o en 
l'ús de tecnologies. De fet, alguns departaments de didàctica de les matemàtiques s'han pronunciat 
en contra de la prohibició i a favor de l'ús de calculadores gràfiques i CAS en els exàmens. 

 Les prohibicions es realitzen sense tenir en compte l'opinió del conjunt del professorat. Fins ara, 
qualsevol mesura que afectés als exàmens d'accés a la Universitat era tractada en reunions de 
coordinació amb els professors de tots els centres afectats; així consta legalment en el Reial decret 
1892/2008 de 14 de novembre. No obstant això, aquestes mesures no s'han negociat en cap fòrum 
o organisme de participació del professorat. Es tracta, doncs, de decisions polítiques de 
l'administració educativa de cada comunitat autònoma i, per tant, la responsabilitat de les 
conseqüències d'aquestes prohibicions recau únicament en l'administració. 

  
Les prohibicions tenen conseqüències en l'economia de les famílies. En efecte, moltes famílies van 
adquirir en l'últim curs d'ESO o en 1r de batxillerat models de calculadora gràfica o CAS que ara no 
els serviran per a la prova d'accés a la Universitat, amb el perjudici d'haver de comprar una altra 
calculadora científica de rang inferior que s'adeqüi a les exigències de l'examen d'accés. Per cert, 
en el cas de la Comunitat Valenciana, última comunitat en la qual es prohibeixen calculadores, al 
moment de redactar aquest escrit, quan ja han passat tres mesos del curs, encara no se sap 
quines calculadores científiques s'admetran en l'examen que tindrà lloc al juny, amb el consegüent 
estupor d'alumnes, professors i famílies. En aquest cas les normes de la prova d'accés es canvien 
quan als alumnes els queden menys de vuit mesos per examinar-se i han estat treballant amb un 
enfocament determinat coherent amb l'ús de les tecnologies gràfica i CAS durant el curs passat i 
part d'aquest. 

La prohibició dóna una mala imatge a la Universitat. Molts centres, famílies i estudiants s'esforcen, 
dia a dia, per millorar la seva competència en l'ús de les noves tecnologies i molts professors de 
batxillerat entrenen als seus alumnes en l'ús de calculadores gràfiques. Cal pensar que no es 
portaran molt bona impressió d'una Universitat que, en la primera presa de contacte amb els seus 
futurs estudiants, els prohibeix usar calculadores actuals i els obliga a usar calculadores del passat. 
Sembla que l'ús de tecnologia no sigui requisit per accedir a la Universitat. De fet, alguns 
professors universitaris han arribat a afirmar que “per a la prova d'accés és suficient usar una 
calculadora elemental”. En els temps que corren, hi ha motius per desconfiar d'una Universitat que 
concedeix tan poca importància a l'ús de tecnologies. Res a veure amb el que ocorre en altres 
països europeus, com Finlàndia, Alemanya o Portugal. 

 
Els partidaris de la prohibició veuen a les calculadores gràfiques i CAS com un enemic de les 
matemàtiques, com si ensenyar l'ús de tecnologies anés en contra de les pròpies matemàtiques, 
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quan són precisament els matemàtics els que més han insistit històricament a millorar les 
prestacions de les calculadores gràfiques i CAS. 

  
La prohibició de calculadores gràfiques en els exàmens d'accés a la Universitat aprofundeix en la 
ruptura digital existent entre el nostre país i altres països europeus. En efecte, en els exàmens 
finals de batxillerat de Portugal, l'ús de calculadores gràfiques és obligatori pel propi govern, 
perquè entenen que el coneixement de l'ús de la tecnologia és essencial per a la vida universitària 
posterior, de manera que els exàmens contenen problemes que no es poden resoldre si no es 
disposa d'una calculadora gràfica. Els exàmens, per tant, estan adaptats al fet que en la resolució 
s'han de manipular calculadores gràfiques. I a Alemanya es dissenyen exàmens adaptats a l'ús de 
calculadores gràfiques i també a l'ús de calculadores CAS, de manera que, amb una mateixa 
situació, les preguntes que es formulen a l'estudiant són de diferent nivell, segons la tecnologia 
que vagi a usar en la prova (gràfica o CAS). En un examen amb calculadora CAS cobra especial 
importància el procés de modelització, és a dir, la construcció d'una funció que modeli una situació 
real. Això requereix molt coneixement de les matemàtiques (per exemple, saber el significat gràfic 
dels zeros d'un polinomi i relacionar-ho amb la factorització del polinomi i comprendre gràficament 
per què uns zeros són simples i uns altres múltiples i, sobretot, saber usar aquests fets per 
construir una funció que serveixi per modelar una situació real. És més que evident que la 
calculadora gràfica o CAS compleix un paper de suport però no substitueix a les matemàtiques que 
s'han de posar en joc per resoldre la tasca, ja que la calculadora no pensa; el que pensa és el 
resolutor. Als països europeus en els quals es permet l'ús de calculadores gràfiques o CAS en els 
exàmens, els estudiants acaben el batxillerat amb un nivell en l'ús de tecnologies superior als 
estudiants espanyols. 

Els estudiants es queixen que els seus professors no els ensenyen a usar calculadores. Tal vegada 
es tracti de desconeixement, incomoditat, falta d'experiència o un problema en la formació del 
professorat amb l'ús d'aquesta tecnologia. Les administracions educatives haurien de replantejar-
se la formació del professorat perquè l'ús de tecnologies sigui habitual a les aules tant de 
Secundària com d'Universitat. Des de les societats federades en la Federació Espanyola de 
Societats de Professors de Matemàtiques (FESPM) es disposa de materials curriculars adaptats a 
l'ús de calculadores gràfiques i CAS, que estan a la disposició de tots els professors i de la pròpia 
administració, per si aquesta considera necessari organitzar un pla de formació, a fi de pal�liar 
aquesta situació. 

La prohibició de calculadores programables, gràfiques i CAS en la prova d'accés està d'acord amb 
el tipus de prova que es busca. Les preguntes que es plantegen actualment en els exàmens són 
gairebé les mateixes que les que es proposaven en els anys 70. Sembla que no passa el temps. Es 
prefereix seguir mantenint una prova en la qual es dóna molta importància al càlcul amb nombres i 
expressions algebraiques que ja es va avaluar en els cursos de l'ESO, en lloc d'avaluar el 
coneixement dels estudiants en l'ús de tecnologies per a la modelització de processos reals. Amb el 
model actual de prova és perfectament possible que un estudiant accedeixi a la Universitat sense 
haver usat mai un ordinador o una calculadora gràfica per fer matemàtiques. 

La prohibició de calculadores gràfiques i CAS elimina 20 anys de treballs dels Serveis de Formació 
del Professorat dels diferents governs autònoms. Durant aquest temps, la política de formació ha 
consistit sobretot a fomentar l'ús de tecnologies a les aules: programari d'ordinador, calculadores 
gràfiques, internet, pissarra digital interactiva. Totes elles són tecnologies que brillen per la seva 
absència en les proves d'accés a la Universitat. Fins ara encara s'admetien les calculadores 
gràfiques; amb l'última prohibició a la Comunitat Valenciana no quedarà cap tecnologia a avaluar 
en l'accés a la Universitat. 

El propi currículum de matemàtiques d'ESO i Batxillerat obliga al fet que s'usin calculadores 
científiques i gràfiques a les aules. Però quan s'accedeix a la Universitat, es corre el risc que es 
negui la calculadora a l'alumne. S'han donat casos certament còmics d'estudiants escorcollats 
perquè no introdueixin calculadores en els exàmens. L'exemple lamentable ha tingut lloc en les 
proves d'accés a la Universitat de la Comunitat Valenciana de juny d'aquest any, en les quals dos 
tribunals van confiscar calculadores gràfiques, CAS i algunes científiques als alumnes que 
realitzaven la prova, a pesar que en la capçalera dels exàmens s'indicava que l'ús d'aquestes 
calculadores estava permès. Desgraciadament, aquest fet s'ha aprofitat pel govern autonòmic per 
prohibir l'ús de calculadores CAS, gràfiques i programables, i anunciar que també es procedirà a 
prohibir alguns models de calculadora científica. Una decisió que ataca directament a la política de 
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formació en l'ús de tecnologies que ha aplicat el mateix govern autonòmic en els últims 20 anys. 
Davant fets similars ocorreguts fa anys en altres comunitats autònomes, la Federación Española  
de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) va emetre comunicats manifestant-se a 
favor de l'ús de qualsevol tipus de calculadora gràfica o CAS en les Proves d'Accés a la Universitat. 

 
La prohibició de qualsevol tipus de calculadores és una mesura anticientífica. No coneixem cap 
article, tesi o recerca en el camp de les matemàtiques, de la ciència o de la didàctica de les 
matemàtiques que avali la mesura prohibicionista ni que afirmi que l'ús de calculadores en general 
(i gràfiques, CAS i programables en particular) sigui perjudicial per a l'educació matemàtica. Més 
aviat, al contrari, sí que es poden trobar multitud de recerques en les quals s'observa una millora 
en l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques quan s'usen calculadores científiques 
avançades i programari d'ordinador. És més, en alguns estudis superiors (sobretot carreres 
tècniques) es requereix l'ús de tecnologies i de calculadores gràfiques o CAS per al 
desenvolupament del seu propi currículum. I en els Màsters de Professor de Secundària, 
especialitat de matemàtiques, les classes es desenvolupen amb calculadores gràfiques i CAS, 
recomanant el seu ús habitual a la classe als futurs professors. 

 
Desgraciadament, una espècie de “moviment anti-calculadora” està desenvolupant-se en diverses 
comunitats autònomes de l'Estat Espanyol, un moviment propiciat per la pròpia administració de 
connivència amb els sectors més retrògrads del professorat universitari; un moviment que pretén, 
en última instància, dificultar l'accés a la universitat; ara està de moda fer llistats de calculadores 
permeses i no permeses en les proves, a Andalusia, a Castella, a La Rioja, a la Comunitat 
Valenciana, etc. No obstant això, cal deixar clara una cosa: no es pot lluitar contra la tecnologia. 
Pretendre posar portes al camp quan la tecnologia està present en tots els moments de la nostra 
vida és anar contracorrent. 

  
 
Des de la Federación Española  de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) hem cregut 
oportú denunciar internacionalment aquesta situació, que ens col�loca a la cua d'Europa en l'ús de 
tecnologies per fer matemàtiques. Amb aquest comunicat pretenem informar de la nostra realitat i 
posar en guàrdia al professorat europeu perquè no torni a ocórrer mai a cap altre país europeu el 
que està passant en el nostre. 

 
Federación Española  de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) 

 
La FESPM va aprovar aquest document en la reunió de la Junta de Govern celebrada a Madrid el 29 
de novembre de 2014. 


