
Comentaris sobre les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic 

 
Perquè el 7 és el número de la sort?    

 http://apliense.xtec.cat/arc/node/29691 

 

Resolució de problemes 

La proposta sorgeix d’una situació en la que es vol comprovar si hi ha raons que portin a 
considerar el 7 com un número de la sort, és per tant una situació-problema. La conversa 
espontània sobre els nombres de la sort i els de la mala sort porten a fer-se la pregunta i a 
comprovar si hi ha raons o no que ho fonamentin (C-3). Per fer-ho es tradueix la situació a 
llenguatge matemàtic (C-1) i es fan servir eines i estratègies conegudes com la recollida de 
dades en una taula (C-2)  

 

Raonament i prova 

La situació plantejada permet fer conjectures. Ben aviat hi ha qui s’adona que tirant dos daus l’1 
no pot sortir (C-4) L’experiència pot facilitar l’argumentació explicar per exemple perquè creuen 
que no pot sortir l’1 (C-5) 

 

Connexions 

La connexió entre estadística i nombres, en aquesta proposta és ben clara. La representació de 

les dades en forma de gràfic ajuda a veure la repetició de resultats al sumar dos daus.(C-6). La 

relació de la tasca que es proposa amb una situació concreta, la de saber perquè el 7 és un 

nombre de la sort, porta a implicar les matemàtiques amb situacions de la vida diària. (C-7) 

 

Comunicació i representació 

S’usen diverses representacions: l’expressió anotant el resultat en una graella, el resum dels 
resultats de totes les graelles, la graella amb totes les sumes que porten a un determinat 
resultat...  la representació ha ajudat clarament a trobar la explicació que es cercava. (C-9).   
Tot i que no es detalla, la descripció de l’activitat dona a entendre que hi ha hagut comunicació i 
intercanvi fins a arribar a l’explicació que es cercava.  (C-8). 

 

Continguts clau 

 Nombres i relacions entre nombres  

 Patrons 

 Taules i gràfics 

 Obtenció, representació i interpretació de dades estadístiques  
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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) 

 


