
Comentaris sobre les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic

Caravana de cotxes
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29450

Resolució de problemes

L’activitat proposa respondre la pregunta “Quants cotxes de joguina hi ha en aquest cercle?” a 
partir d'una fotografia. Aquesta pregunta oberta i la informació que es dóna progressivament als 
actes 2 i 3 conviden a mantenir una actitud de recerca davant el problema, contribuint al 
desenvolupament de la competència 3. Posa en joc la competència 1 donat que cal traduir el 
problema (formulat a través d’una fotografia) a una representació utilitzant models geomètrics 
adequats. L'ús de les eines matemàtiques requerides (estimació, mesura, modelització) permet 
treballar la competència 2.

Raonament i prova

La proposta s’inicia amb una pregunta que convida a l’alumnat a fer conjectures o a cercar la 
informació necessària per resoldre el problema. La creació de bones converses d’aula a 
propòsit d’aquestes preguntes està en la línia que apunta la competència 6, aplicant el 
raonament matemàtic a entorns no matemàtics.

Connexions

La proposta està centrada en l'estimació del nombre de cotxes de joguina  a partir d'una 
fotografia, per tant posa en joc la competència 8 ja que convida a aplicar idees matemàtiques a 
entorns no matemàtics.

Comunicació i representació

La modelització és una manera de representar idees. En aquesta activitat es posa en joc la 
competència 9 construint un model d'una situació real. L'activitat demana estimar diferents 
mesures que poden diferir entre alumnes, aquesta situació està en la línia que apunta la 
competència 10 pel que fa a l'expressió d'idees matemàtiques i la comprensió de les dels 
altres. L’ús de materials (ordinador, imatges, estris de mesura...) per mostrar i visualitzar 
informació contribueix a desenvolupar la competència 12.

Continguts clau

 Càlcul (mental, estimatiu, algorísmic, amb calculadora)
 Figures geomètriques, característiques, propietats i processos de construcció
 Magnituds i mesura
 Relacions mètriques i càlcul de mesures en figures
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Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic

Dimensions Competències

Resolució de 
problemes

1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació 
matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats

2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre 
problemes

3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant 
estratègies diverses

4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes 

Raonament i 
prova

5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i 
validar les afirmacions que es fan en matemàtiques

6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics

Connexions

7. Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les 
matemàtiques per analitzar situacions i per raonar

8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i 
acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees 
matemàtiques concretes 

Comunicació i 
representació

9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres 
i usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic.

10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i 
comprendre les dels altres

11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i 
construir coneixement a partir d’idees matemàtiques

12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar 
informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics

Taula extreta del document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació 
secundària obligatòria (http://goo.gl/vIMy1)
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