
CRISPETES (CS) 

PRESENTACIÓ La percepció visual ens aporta una informació poc exacta i de vegades 

errònia. Els envasos dels productes sovint utilitzen aquesta característica.  

A l’entrada del cinema venen crispetes. Els envasos estan fets de paper 

(mida A4) i la forma és cilíndrica. Un format alt i estret i l’altre baix i ample. 

Es tracta d’esbrinar en quin dels dos envasos hi ha més crispetes? 

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. Construir coneixements matemàtics a 

partir d’aquesta situació a partir d’ experimentar, intuir, relacionar 

conceptes i realitzar abstraccions. 

CM2.-Raonar matemàticament  Argumentar les decisions preses i els 

processos seguits. 

ANÀLISI 

ARGUMENTADA 

DELS 

PROCESSOS  

CONNEXIONS ENTRE BLOCS, AMB ALTRES ÀREES I AMB LA VIDA 

QUOTIDIANA. Es refereix al bloc ESPAI I FORMA  

DESENVOLUPA

MENT 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.  

Executar el pla  

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

demanaran suggeriments o tornaran a començar. 

Mirar enrera 

Expliqueu el procés que heu seguit i com heu arribat a la solució.  

Algunes preguntes que poden fer-se: 

Com heu decidit quin camí havíeu de seguir o utilitzar? 

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

capacitat d’un envàs de forma cilíndrica. 



 


