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Matematikan lizentziatu zen Bilboko Unibertsitatean 

•Irakasle laguntzailea Bordeleko Unibertsitatean (Frantzia1980) eta graduatu-ondokoa 

Matematiken Didaktikan Valentziako Unibertsitatean (1988).  

•Unibertsitatean eta Bigarren Hezkuntzan ibili da irakaskuntzan.  

•Gaur egun, matematika-aholkularia da irakasleei laguntzeko zerbitzuetan (Bilboko 

Berritzegunea), eta Sigma matematikako aldizkariaren arduraduna. 

•EAEko matematika-arloko curriculuma idatzi du Lehen Hezkuntzarako, Bigarren 

Hezkuntzarako eta Batxilergorako.  

•Ikastaro eta mintegi asko eman ditu matematiken historiari eta didaktikari buruz. 

•Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako eta Batxilergorako liburuak idatzi ditu, baita 

matematiken didaktikari eta historiari buruzko beste hainbat liburu eta artikulu ere. 

Espainiako Matematika Elkartearen (RSME) Dibulgazio Batzordeko kidea da. 
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Bizi garen gizartea oso desberdina da duela urte gutxi 

batzuetakoarekin alderatuta. Aldaketa izugarrien eta azkarren garaian 

gaude. Ezagutza zientifiko nahiko egonkorrak, aurreko garaietakoak, sakon 

berraztertzen ari dira orain. Duela gutxi arte ezinbestekoak izan ziren 

jakintza askok garrantzia txikiagoa dute orain. Ezagutzaren gizartea da. 

Josep Ramoneda kazetari eta filosofo kataluniarrak oso ondo definitzen 

du ideia hori: “Denboraren azelerazioa eta espazioaren uzkurtzea gure 

garaiaren bi ezaugarri dira”. 

Mundu aldakor honetan, matematikak ulertzeko eta erabiltzeko eta 

egiteko gai direnek gero eta aukera gehiago izango dituzte beraien 

etorkizuna erabakitzeko. Bestalde, etengabe sortzen eta garatzen doaz 

matematikak erabiltzeko eta komunikatzeko moduak, ezagutzak eta 

tresnak. Duela urte gutxi, pertsona gutxi batzuen esku zegoen informazioa; 

orain, berriz, zabal eta abiada bizian hedatzen da komunikabideen bidez. 

Gure garaiko arazoa ez da informazioa edukitzea, prozesatzea baizik. 

Etengabe ari da hazten eguneroko bizitzan eta lanean matematikak 

ulertzeko eta erabiltzeko gai izateko beharra. Adibide batzuk aipatzearren, 

nabarmenduko ditugu, batetik, bizitzarako matematikak deritzenak, besteak 

beste, erosketei, pentsio-planei, aseguruei, bidaia-plangintzei eta 

atzeratutako ordainketei buruzko erabakiak hartzeko aukera ematen 

digutenak; bestetik, herritar bat konpetente batek nolabaiteko 

pentsamendu matematikoa behar du: problemen ebazpenean oinarritutakoa 

eta eguneroko bizitzako hainbat testuingurutan erabil daitekeena, besteak 

beste, osasuna zaintzeko eta diseinu baten plangintza egiteko. Lanerako 

matematikak deitzen ditugunak dira. Gainera, nabarmendu behar da, 

prestakuntza matematiko sendoa duten gero eta pertsona gehiagoren 

beharra dagoela, gero eta gehiago; matematikari, ingeniari, estatistikari 

eta, orokorrean, zientzialari gisa lan egiteko balioko die prestakuntza 

horrek. Zientzia-komunitatearentzako matematikak deritzegunak dira. 

Bizitzan moldatu ahal izateko beharrezko diren eduki matematikoak 

ere aldatuz doaz. Batzuk erabiltzeari uzten dira edo garrantzia kentzen zaie 

IKTak erabilita; beste batzuk, aldiz, sendotu egin behar dira informazioaren 

iritsiera masiboa iragazteko eta erabakiak arduraz hartzeko. Herritar 

aktiboaren izaerak egiaztatu egiten du bizitza osoan zehar ikasteko beharra. 

Ezagutzaren gizartean, hezkuntza etengabeko eta beharrezko jarduera da. 

Kontuan izan behar da matematikak guztion ondasuna direla eta 

guztiok daukagula ikasteko eskubidea. Matematiken hastapenak behar 

bezala hastea eta matematikak ikastea ikaslearen eskubideak dira, eta 

eskolak bete egin behar ditu, nahitaez. Matematiken alderdi instrumental 



hutsean tematzea ez da bide egokia. Matematikaren mundutik harago 

doazen hainbat prozesu sustatuko dituzten matematikak nahi ditugu. 

Bileraren helburua gai hauei buruz hausnartzea da: Zer da 

matematikoki konpetente izatea? Eta nola laguntzen digu horrek mundua 

ulertzen eta interpretatzen? • 


