
ANYS I ANYS! 
PRESENTACIÓ Es tracta d’esbrinar el terme que falta en una suma o d’altra forma 

trobar una diferència, per això és necessari comprendre el significat 
de les operacions de suma i resta i de les relacions entre unes i 
altres.  
Una vegada resolta la situació proposada es demana que inventin 
un enunciat semblant amb les dades de la pròpia família. 
Trobareu com a documents adjunts unes orientacions 
metodològiques i l’enunciat per a poder imprimir. 
 

ANÀLISI 
ARGUMENTADA DE LES 
COMPETÈNCIES   

CG 6.-  Competència en comunicació lingüística.  S’utilitzarà 
la llengua  tant oral com escrita per a comprendre la situació i 
expressar raonaments i argumentacions. En aquests cas en concret 
es demana que pensin una situació semblant amb les dades de la 
seva família i escriguin un enunciat;  

CG8.- Competència social i ciutadana. Es desenvolupa aquesta 
competència cooperant amb els companys en la resolució del 
problema. 

En aquest cas en concret l’alumnat haurà de conèixer l’edat de tots 
els membres de la seva família. Cal tenir present totes les tipologies 
de famílies i tractar amb normalitat i delicadesa aquest tema. 

 

ANÀLISI 
ARGUMENTADA DELS 
PROCESSOS 

CONNEXIONS ENTRE BLOCS Fa referència al bloc de relacions i 
canvis  
CONNEXIONS AMB LA VIDA QUOTIDIANA Reconèixer i aplicar les 
idees matemàtiques en contextos no matemàtics. 
REPRESENTACIÓ Crear i utilitzar representacions per a organitzar, 
registrar i comunicar idees matemàtiques. 

DESENVOLUPAMENT DE 
L’ ACTIVITAT 

Presentació de la situació (situada a la realitat): dedicarem 
atenció a aquesta fase, presentarem la situació com un repte.  

Entendre el problema 

Cal assegurar la comprensió de la situació.  
Aquesta part requereix un esforç intens de comprensió i 
reformulació; és el moment d’intentar fer connexions amb els 
coneixements previs i situacions anteriors resoltes. 
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?   
 

Configurar un pla 
Estructurar el problema. Podran utilitzar els dibuixos per retallar i 
preparar diferents combinats i per a recollir-ho pintant les diferents 
opcions. 

Executar el pla  

Compartiran idees, tot contrastant amb el què volen representar; Si 



cal demanaran suggeriments o tornaran a començar. 

Mirar enrera 

Donar sentit a la solució a partir de la situació inicial; Algunes 
preguntes que poden fer-se: 
Com heu decidit com recolliríeu les combinacions diferents que 
anàveu trobant? Com explicaries a un altre company com ho ha de 
fer per a saber quantes combinacions diferents pot fer amb 3 
pantalons i 3 camisetes? 
Podríeu haver trobat un camí més senzill? Què heu après?  
 
 

 


