
ROSES PER A TOTHOM!! (CI) 

PRESENTACIÓ Aquesta és una situació de repartiment, es coneix el nombre total de 

roses que ha repartit una parella i es vol saber quantes n’ha repartit 

cadascú si n’han repartit el mateix nombre.  

Trobareu com a documents adjunts unes orientacions metodològiques i 

l’enunciat per a imprimir directament. 

ANÀLISI 

ARGUMENTADA DE 

LES COMPETÈNCIES   

CB3.- Competència en autonomia i iniciativa personal  

Es deixa l’alumnat que resolgui aquesta situació problema de la forma 

que vulgui tot treballant en petit grup. Tot i que repartir no és un 

concepte que es treballi al cicle inicial, donat que es tracta d’una 

situació molt propera i que poden comprendre, podran desenvolupar la 

seva autonomia i iniciativa personals resolent aquesta situació. 

CM 2.- Raonar matemàticament -Abans de contestar aquesta 

pregunta hauran de formular hipótesis, representar la situació. Podran 

compartir els seus raonaments també amb l’adult; segurament serà 

necessari crear un llenguatge adequat per a poder parlar-ne i 

segurament sense haver pres contacte abans amb el concepte de 

dividir. 

ANÀLISI 

ARGUMENTADA DELS 

PROCESSOS 

CONNEXIONS ENTRE BLOCS, AMB ALTRES ÀREES Fa referència al bloc 

de numeració i càlcul. En un context quotidià no matemàtic podem 

reconèixer la idea matemàtica de dividir. 

S’utilitzarà algun tipus de REPRESENTACIÓ per a organitzar, registrar i 

COMUNICAR la idea matemàtica en joc. 

Es pot utilitzar l’estratègia de fer una conjectura i comprovar-la que fa 

referència al procés de RAONAMENT I PROVA 

DESENVOLUPAMENT 

DE L’ ACTIVITAT 

Presentació de la situació (situada a la realitat): dedicarem atenció 

a aquesta fase.  

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. 



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?   

Cal assegurar la comprensió de la situació.  

Configurar un pla 

Estructurar el problema. Poden utilitzar material, dibuixar... 

Executar el pla  

Compartiran idees, tot contrastant amb el què estan buscant; 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 quin camí seguiríeu? I si en lloc d’haver repartit 12 

roses haguessin estat 13?  

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

quantes roses ha repartit ell sol si entre ell i el seu companys n’han 

repartit X? 

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

 

 

 


