
FEM UN MURAL (CS) 

PRESENTACIÓ Aquesta és una situació que posa en joc la representació i resolució de 

problemes geomètrics que comprenen nocions d’àrea i de mesura, així 

com el concepte de divisor. Utilitzaran també les unitats de longitud (cm, 

mm) i les operacions (x, :)  

Partim d’un situació real. Es vol elaborar un mural amb les fotos de tot 

l’alumnat del centre. Si es demanen fotos mida carnet, quantes cartolines 

es necessitaran? 

Trobareu com a documents adjunts unes orientacions metodològiques i 

l’enunciat per a imprimir directament. 

ANÀLISI 

ARGUMENTADA 

DE LES 

COMPETÈNCIES  

CB5.- Competència per aprendre a aprendre. Per resoldre aquesta 

situació hauran de prendre decisions, utilitzar el sentit crític, la creativitat i 

la sistematització, l’esforç i la constància, la síntesi i la generalització. 

Totes elles, juntament amb la reflexió sobre el propi treball i la capacitat 

per comunicar-lo, desenvolupen aquesta competència bàsica per a 

l’aprenentatge al llarg de tota la vida. 

CB 4.- Competència matemàtica 

CM5.- Utilitzaran les tècniques matemàtiques bàsiques per 

comptar, operar, mesurar, situar-se a l’espai i organitzar i analitzar dades i 

els instruments  de dibuix i de mesura 

ANÀLISI 

ARGUMENTADA 

DELS 

PROCESSOS 

CONNEXIONS ENTRE BLOCS, es relaciona amb el bloc d’ ESPAI I FORMA i 

també amb el de NUMERACIÓ. 

I AMB LA VIDA QUOTIDIANA, repartir una superfície d’un full. Cartolina,  

pàgina àlbum per a col·locar-hi fotografies és una activitat molt habitual. 

DESENVOLUPAMENT 

DE L’ ACTIVITAT 

Presentació de la situació: dedicarem atenció a aquesta fase, podem 

plantejar la situació a partir de la necessitat real de fer un mural amb les 

fotos de carnet de tot l’alumnat de l’escola; el motiu del mural es pot 

relacionar amb algun esdeveniment, campanya...viscut al centre  

Entendre el problema 

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. Cal assegurar la comprensió de la situació.  

 

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 i escollir les estratègies: Assaig error; parteixen 

d’una conjectura i més tard comprovaran si era encertada.- Fer una llista 

de les dades necessàries (mesures de la cartolina, de les fotografies mida 

carnet, nombre d’alumnes de tot el centre...-Dibuixar esquemàticament i a 

escala la distribució de fotografies a la cartolina, per això hauran de fer 

càlculs.-Utilitzar propietats dels nombres com les relacions de divisibilitat 

entre els nombres que representen les magnituds d’amplada de la 

cartolina i foto i la llargada.  

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: 

Perquè ho creus això? Hi ha alguna relació entre les mesures de llargada 

de la fotografia i la cartolina? I entre les mesures d’amplada? Què passa si 

calculem la superfície de la cartolina i d’una foto i ho dividim? Sabrem el 

nombre de fotos que hi caben? Per què?  

Com heu decidit quin procés seguiríeu?  

Com heu decidit el títol? 

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

rectangles petits caben en un de gran? 

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

aplicable a altres situacions?  

 


