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ASPECTES METODOLÒGICS 
RELLEVANTS I ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT 

Atenció a la diversitat Tenir en compte els diferents nivells competencials en l’ús de programes 
d’ordinador. Fomentar la creativitat. Respectar totes les idees i dissenys que hagi fet l’alumnat. 
Respectar el seu ritme de treball. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA ACTIVITAT: Agrupament: Es poden fer diferents agrupaments. Dependrà de la disponibilitat d’ordinadors. En 
cas de no tenir-ne gaires es pot fer els dissenys amb plegat de paper o dibuix. 

 

 

Es porten fotos de marques de cotxe i es busca la simetria d’alguna d’elles. Es parla de la bellesa de la simetria i que tant a la natura com 
a moltes obres que ha fet l’home n’hi podem trobar. 

Es navega per Internet per buscar diferents marques de cotxes. 

Després es planteja el fet de que moltes de les lletres majúscules també  tenen simetria. 

Un cop s’han trobat totes , cadascú dibuixa el seu abecedari utilitzant un programa per dibuixar les lletres simètriques   i un programa de 
dibuix: ex. el Paint 
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Pel desenvolupament de l’activitat cal tenir en com pte:  

Presentació de la situació: dedicarem atenció a aquesta fase, presentarem la situació de forma acurada i motivadora (utilitzant imatges, 
vídeo, materials manipulatius...) procurarem que els problemes estiguin situats a la realitat. 

Entendre el problema : Entens què es demana? Pots explicar-ho amb les teves paraules? Quines dades necessites? Aquest problema 
s’assembla a algun altre que hagis resolt abans? Tens prou informació? Hi ha informació que no et cal?  

Estructurar el problema mitjançant processos com ara suposicions sobre les dades, generalitzacions i formalitzacions  

Pensar una estratègia :  

Assaig error (fer una conjectura i després provar-la) 

Buscar un patró 

Fer una llista 

Resoldre un problema de forma més senzilla, amb nombres més petits... 

Dibuixar-ho 

Fer un diagrama 

Raonar directament 

Raonar indirectament 

Utilitzar propietats dels nombres 

Resoldre un problema equivalent 

Començar pel final i recular 

Utilitzar casos 

Usar un model 


