
PUNTUALITAT SIS PLAU!! (CM) 

PRESENTACIÓ La present situació fa referència a les unitats de mesura del temps. 

Comprendre els nombres, les maneres de representar-los, les relacions 

entre els nombres i els sistemes numèrics. 

Es fa necessari conèixer un altre sistema de numeració, el sistema 

sexagesimal per a poder buscar la solució. 

No és un objectiu de CM saber operar amb unitats de mesura del 

sistema sexagesimal; podran utilitzaran la recta numèrica per a fer les 

operacions tenint en compte que 60 minuts= 1hora. 

Trobareu com a documents adjunts unes orientacions metodològiques i 

l’enunciat per a imprimir directament. 

ANÀLISI 

ARGUMENTADA DE 

LES 

COMPETÈNCIES   

CB 4.- Competència matemàtica 

CM1.-Pensar matemàticament. Construiran coneixement matemàtic 

( el sistema sexagesimal) ho necessiten per a trobar la solució  

Els demanem que representin de forma gràfica el procés. Poden utilitzar 

la recta numèrica   

ANÀLISI 

ARGUMENTADA 

DELS PROCESSOS 

Es refereix al bloc de NUMERACIÓ I CÀLCUL; es crea la necessitat de 

conèixer un altre sistema de numeració que s’utilitza molt a la vida 

quotidiana. En contrast amb el sistema de numeració decimal es pot 

utilitzar per trobar semblances i diferències. 

CONNEXIONS ENTRE BLOCS, AMB ALTRES ÀREES Es planteja una 

situació real que relaciona el bloc de NUMERACIÓ I CÀLCUL i l’àrea de 

Coneixement del Medi en el tema “el Nostre cos” 

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. 

Fer i investigar conjectures matemàtiques es refereix al procés de 

RAONAMENT I PROVA 

 

DESENVOLUPAMEN

T 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. Escollim per aquesta situació les estratègies de 

resolució de problemes (Pólya)  

Assaig error (fer una conjectura i després provar-la).- Començar pel final 

i recular 

Executar el pla  

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

demanaran suggeriments o tornaran a començar. 

Quina hora serà a les 10: 59 i un minut? Existeix les 10 : 60? Quina hora 

seria les 10:60? 

Mirar enrera 

Donar sentit a la solució a partir de la situació inicial; Algunes preguntes 

que poden fer-se: 

Com heu decidit quina estratègia seguirieu? 

Podríeu haver trobat un camí més senzill? Què heu après? Creieu que 

serà útil? Per què? 

Com explicaries a un altre company com ho ha de fer per a saber a 

quina hora haurà de marxar de casa per agafar el tren a les 9:10 si de 

casa seva a la parada d’ autobús triga 8 min i el trajecte d’autobús fins a 

l’estació és de 10 minuts? 

 

 

 


