
                                                                

   

 
 
Marc general de l’itinerari   

  
Objectius: 

• Veure la utilitat de les matemàtiques per resoldre problemes de la vida 
quotidiana. 

• Treballar regularment amb diferents conceptes i estratègies 
matemàtiques en la resolució d’una situació. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment: 
Alumnat de primer o de segon curs d’ESO. En general es tracta de problemes 
que permeten l’ús d’estratègies diferents, resultant adequats per a la 
diversitat d’estils i nivells d’aprenentatge de l’alumnat.  
Es planteja per una part la resolució dels exercicis més senzills proposats en 
la Prova Cangur dels darrers anys, concretament els que corresponen a les 
preguntes de la 1 a la 10 del nivell 1 dels anys 1999 al 2010. 
Malgrat que aquest nivell correspon als alumnes de 3r d’ESO, les Proves 
Cangur sempre comencen amb una sèrie d’exercicis prou fàcils perquè els 
puguin afrontar una bona part d’alumnes de 1r d’ESO i/o que els suposi nous 
reptes a superar.  
Es planteja també la participació en el Fem Matemàtiques de l’any en curs, 
amb un enllaç a la web del concurs: 
 { HYPERLINK "http://phobos.xtec.cat/edumatcat/fem_mates/moodle/" } 
 
Continguts: 
Hi ha exercicis de diferents tipus (càlcul, lògica, geometria...) que es podran 
afrontar mitjançant diverses estratègies: recompte, taules, esquemes, 
comparacions... 
 
Competències i processos: 
Es treballa significativament la competència matemàtica, la d’aprendre a 
aprendre i, en la comprensió dels enunciats i el redactat de les conclusions de 
cada problema, la competència lingüística. També es treballen els processos 
de resolució de problemes, raonament, ordenació de dades, generalització... 
 



                                                                

   

Aspectes didàctics i metodològics: 
 
Les llistes de problemes seleccionades són pensades per utilitzar-los de 
manera intercalada amb les altres activitat. És aconsellable treballar aquesta 
activitat regularment, de manera periòdica: el problema de la setmana, els 
reptes de la quinzena...  
Es pot fer tant de manera individual com en petit grup (tres persones) tot i 
que és aconsellable que inicialment els alumnes pensin el problema 
individualment, posteriorment posin en comú els seus plantejaments i 
finalment expliquin (o redactin) la resolució del problema.  
 
La llista de 40 problemes per imprimir: 

• Està estructurada en un problema per full, de manera que (després de 
resoldre el problema en fulls d’esborrany) puguin escriure la resolució a 
continuació del redactat. 

• És un llista àmplia per tal que el professor la pugui adaptar fàcilment a les 
necessitats dels seus alumnes. 

• No convé facilitar la indicació de cada problema fins que s’evidenciï que 
l’alumne té dificultats per seguir endavant. 

 
El temps destinat a aquesta activitat pot ser molt variable en funció de la 
tipologia de l’alumnat. Es pot dedicar un temps, de manera periòdica, a que 
tots els alumnes treballin aquests reptes a l’aula i utilitzar alguns dels reptes 
per fer tractament de la diversitat.  
En alguns casos el professorat pot valorar la conveniència d’utilitzar material 
manipulable que faciliti la comprensió dels processos de raonament i de 
resolució. 
Alguns dels problemes es poden utilitzar com activitats d’avaluació. 
 
Elements que formen part de l’itinerari 

 
 

Títol de l’element Activitat per a l’alumnat Paquet d’activitats 

Reptes matemàtics 1 Selecció de problemes 
del Fem Matemàtiques i 
altres fonts. 

Reptes matemàtics 2 
(1ª part) 
Reptes matemàtics 2 
(2ª part) 

Selecció de problemes 
del Cangur. 

Fem Matemàtiques Problemes de la primera 
fase del Fem 
Matemàtiques 

- 2 paquests SCORM 
amb llistes de 
problemes 
imprimibles. 
- 12 Qüestionaris 
Moodle autoavaluables 
amb les 10 primeres 
preguntes Cangur, 
dels anys 1999 al 2010 
- Enllaç a la web del 
Fem Matemàtiques  

Aquest itinerari està realitzat en un curs Moodle que us podeu baixar 
d’Alexandria per restaurar-lo en el Moodle del vostre centre: 
{ HYPERLINK "http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=188" } 


