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Resolució de problemes

La proposta està plantejada en forma de problema i parteix d’una situació que es va donar de 
forma espontània a la classe. Aquí la traducció  d’un problema a una representació matemàtica 
pren un paper determinant (C-1) i porta a desenvolupar estratègies per resoldre’l, a comprovar-
les i a expressar-les (C-2). El treball amb situacions d’aquesta mena poden ajudar a 
desenvolupar en l’alumnat, l’actitud de fer-se ells mateixos preguntes de caire matemàtic (C-3). 

Raonament i prova

Les preguntes que es formulen porten a descobrir el patró, a relacionar-lo amb la taula de 
multiplicar i a utilitzar el que han descobert imaginant que la situació es dóna amb nombres més 
grans, passes importants per anar posant les bases que permetran fer conjectures (C-4). 
La presència de material per realitzar l’activitat permet la comprovació constant i a l’inici de 
l’argumentació si es pauta per ajudar a fer-la (C-5). 

Connexions

Es donen, en aquesta activitat, les dues menes de connexions que remarca la dimensió. Les 
connexions internes, ja que es fa una representació geomètrica, on l’ordre té una importància 
cabdal, i es relaciona amb els nombres i les operacions, en concret amb la multiplicació. Es 
treballa així un contingut del bloc de relacions i canvi: els patrons (C-6). Les connexions amb la 
realitat també són evidents, es parteix d’un objecte personal que serveix per iniciar la 
matematització d’una situació apareguda de forma espontània (C-7). 

Comunicació i representació

La forma d’organització de l’alumnat, per parelles, fomenta clarament la comunicació, tant en el 
moment de la resolució, com en la presentació al grup de les conjectures i comprovacions fetes 
(C-8). La representació juga també un paper important; la presència de material real i la 
proposta d’usar el dibuix per resoldre-ho es complementa amb la demanda d’usar una taula per 
registrar els resultats, cosa que facilita la observació de regularitats i la resolució (C-9). 

Continguts clau

• Nombres. Relacions entre nombres

• Significat de les operacions, de les propietats i les relacions entre elles

• Patrons

• Taules i gràfics
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Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic

Dimensions Competències

Resolució de 
problemes

1. Traduir un problema a una representació matemàtica i 
emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per 
resoldre’l

2. Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les 
preguntes plantejades

3. Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic

Raonament i 
prova

4. Fer conjectures matemàtiques adients en situacions 
quotidianes i comprovar-les

5. Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics 
realitzats en contextos propers

Connexions

6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre 
els diversos significats d’un mateix concepte

7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions 
quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin 
relacionar amb idees

Comunicació i 
representació

8. Expressar idees i processos matemàtics de manera 
comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit)

9. Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions 
per expressar matemàticament una situació

10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada 
a la situació i interpretar les representacions que ofereixen

Taula extreta del document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació 
primària (http://goo.gl/9oSQ7)


