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ASPECTES METODOLÒGICS 
RELLEVANTS I ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT 

Atenció a la diversitat : 

S’acceptaren les diferents preferències de l’alumna t i s’incidirà en el fet de la moda com a 
cosa passatgera i com ha variat al llarg del temps.  

Es valoraran tots els dissenys i s’ajudarà en l’anà lisi i argumentacions dels mateixos.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA ACTIVITAT: Agrupament: per parelles 

La motivació vindrà donada pel debat que es farà a l’inici de l’activitat. Cal que l’alumnat vegi el v alor passatger de la moda i 
també intenti analitzar si cal seguir-la rigorosame nt o no. 

Es prepararà una enquesta i es passarà a una mostra  ( grup-classe, cicle, etc): Quines preguntes caldr à fer per conèixer 
exactament les dades que ens interessen? 

Amb les dades recollides es farà una gràfica i es c alcularà quin és el valor més freqüent. 

Després es dibuixarà amb un programa de dibuix: PAI NT o d’altres. 

Es mostraran els diferents dissenys i es mostraran als altres.  
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Pel desenvolupament de l’activitat cal tenir en com pte:  

Presentació de la situació: dedicarem atenció a aquesta fase, presentarem la situació de forma acurada i motivadora (utilitzant imatges, 
vídeo, materials manipulatius...) procurarem que els problemes estiguin situats a la realitat. 

Entendre el problema : 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? Hi ha informació que no et cal?  

Estructurar el problema mitjançant processos com ara suposicions sobre les dades, generalitzacions i formalitzacions  

Pensar una estratègia :  

Assaig error (fer una conjectura i després provar-la) 

Buscar un patró 

Fer una llista 

Resoldre un problema de forma més senzilla, amb nombres més petits... 

Dibuixar-ho 

Fer un diagrama 

Raonar directament 

Raonar indirectament 

Utilitzar propietats dels nombres 

Resoldre un problema equivalent 

Començar pel final i recular 

Utilitzar casos 

Usar un model 


