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La proposta que es presenta té tres concrecions que corresponen a tres nivells de complexitat. Això fa 
que sigui fàcil trobar la més adequada a una determinada edat, o a un nivell concret de treball, de les 
idees entorn als quadrats i els rectangles. 

Resolució de problemes

La proposta es planteja com una exploració a partir d’un material manipulable que concreta conceptes 
com:  quadrat, rectangle, perímetre i àrea i en aquest context es formulen preguntes a les quals cal donar 
resposta situant-se, doncs, en un ambient de resolució de problemes (C-1). 

Raonament i prova

La situació plantejada permet, en els nivells més evolucionats, fer conjectures i comprovar-les. Així per 
exemple els nens i nenes que treballin amb la proposta més complexa poden intuir que si en lloc de 
treballar amb nombres enters passen a fer-ho amb decimals, les possibilitats de fer rectangles diferents 
són infinites (C-4). 
Pel que fa a la competència d’argumentació, les diverses situacions que es plantegen mostren un ampli 
ventall d’oportunitats per justificar i construir argumentacions de complexitats diverses (C-5). 

Connexions

La principal connexió que es treballa és entre geometria i mesura. La relació entre quadrat i rectangle 
passa per la longitud dels costats. Així mateix la relació entre perímetre i àrea és font de confusió sinó es 

treballa de forma explícita la connexió entre els dos conceptes (C-6). 

Comunicació i representació

El material amb el que es concreta la proposta: tires de cartolina i cordills amb macarrons enfilats o 
sense, donen unes possibilitats de representació que van molt més enllà de les que podria oferir la 
representació amb paper i el llapis. La representació, en aquesta proposta, juga un paper important. Les 
tires de cartolina de l’activitat més elemental permeten despreocupar-se de que la línia sigui recta i fixar-
se només en la llargada, els macarrons enfilats en el cordill juguen el paper d’unitats de mesura i el cordill 
tot sol de la darrera situació ofereix la possibilitat de imaginar mesures decimals (C-9). 
D’altre banda, la recollida de mesures en format taula ajuda a deixar constància de les regularitats que es 
donen i facilita que es puguin fer conjectures (C-9).   
En general, les preguntes que es suggereixen porten a la comunicació verbal, i si és el cas que es fa en 
grup, a compartir maneres de veure-ho i a construir coneixement de manera conjunta (C-8).  

Continguts clau

• Magnituds mesurables, unitats estàndards

• Les figures geomètriques: elements, característiques i propietats. 

• Taules i gràfiques
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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)
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