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Resolució de problemes

La proposta és plantejada en forma de repte a resoldre. Encaixa, per tant, en el plantejament de 
treballar en un ambient de resolució de problemes (C-1). 
En aquest cas es dóna una resposta, per bé que només de manera parcial, cosa que porta a 
comprovar, per completar-la, i a trobar raons per justificar-la (C-2).  

Raonament i prova

El plantejament de la situació indueix a fer conjectures (C-4). Anticipar quins dels hexaminos 
són desenvolupaments del cub pot facilitar-ho i alhora, iniciar el procés de comprovació i 
encaminar l’argumentació (C-5). En tot cas, fins i tot si no s’arriba a aconseguir completar tot el 
procés, és clar que situacions com aquestes són interessants per anar desenvolupant aquestes 
competències.  

Connexions

Si l’activitat, per exemple, s’amplia a veure com quedarien distribuïts els punts d’un dau en cada 
hexamino vàlid per fer un cub trobem una connexió amb el disseny objectes de l’entorn proper 
(C-7). 

Comunicació i representació

La representació és bàsica per resoldre aquesta proposta. Disposar de materials que permetin 
explorar si cada un dels desenvolupaments plans porten o no a construir un cub és fonamental; 
fer-ho plegant paper és també una alternativa (C-9). Serà segurament a partir de l’exploració 
que s’aniran descobrint les característiques dels desenvolupaments que permeten construir-lo 
Si la tasca es planteja en grup, la comunicació verbal quedarà garantida i estimulada per la 
interacció (C-8). 

Continguts clau

• Relacions espacials

• Les figures geomètriques: elements, característiques (2D i 3D) i propietats 

• Transformacions geomètriques
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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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