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Resolució de problemes

La proposta no està plantejada com un problema, malgrat això és una situació que tracta de 
trobar resposta a una pregunta: Quan sumen els angles interiors d’un quadrilàter? Podem 
considerar doncs, que estem en un ambient de resolució de problemes on caldrà emprar 
conceptes i estratègies matemàtiques per resoldre’l (C-1),  fer la comprovació en relació a la 
pregunta i donar una resposta (C-2). 

Raonament i prova

Es demana en primer lloc una estimació del valor de la suma dels angles interiors de cadascun 
dels quadrilàters dibuixats i l’explicació que la justifiqui, promovent d’aquesta manera una 
situació que pot portar a conjecturar (C-4).  
Ofereix també diverses propostes de comprovació. Una d’elles es basa en una situació 
semblant feta amb triangles i l’altre mesurant amb el transportador d’angles.  A partir de la 
comprovació es pot ajudar a elaborar una argumentació (C-5). 

Connexions

La proposta planteja una connexió entre mesura i geometria, ja que es juga amb la suma dels 
angles i també es connecta aquesta regularitat amb la que hi ha amb la suma dels angles d’un 
triangle (C-6). 

Comunicació i representació

El procés de treball que es proposa ajuda a elaborar una expressió verbal que acompanyi el 
procés (C-8).  D’altre banda, la representació, en aquest cas juga una paper de primer ordre, el 
treball que es va fent aporta una visualització que ajuda molt a la comprensió (C-9). 
Es presenta també una aplicació amb GeoGebra que permet visualitzar com els angles interiors 
del quadrilàter es compensen per donar sempre el mateix resultat. És un us de tecnologia fet 
amb criteri i ajustat a la situació (C-10). 

Continguts clau

• Tècniques i instruments de mesura 

• Les figures geomètriques: elements, característiques (2D i 3D) i propietats 

• Transformacions geomètriques
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Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic

Dimensions Competències

Resolució de 
problemes

1. Traduir un problema a una representació matemàtica i 
emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per 
resoldre’l

2. Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les 
preguntes plantejades

3. Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic

Raonament i 
prova

4. Fer conjectures matemàtiques adients en situacions 
quotidianes i comprovar-les

5. Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics 
realitzats en contextos propers

Connexions

6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre 
els diversos significats d’un mateix concepte

7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions 
quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin 
relacionar amb idees

Comunicació i 
representació

8. Expressar idees i processos matemàtics de manera 
comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit)

9. Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions 
per expressar matemàticament una situació

10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada 
a la situació i interpretar les representacions que ofereixen

Taula extreta del document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació 
primària (http://goo.gl/9oSQ7)
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