
QUAN CAURÀ EL DIJOUS LLARDER? 
PRESENTACIÓ La Setmana Santa es desplaça cada any pel calendari i això fa 

variar altres festes. Com podem saber quan caurà el dijous Llarder? 
En el text de l’enunciat d’aquesta situació hi trobem com es fixa el 
Diumenge de Pasqua i a partir d’aquesta data com es fixen altres 
dates com el dijous llarder, el dimarts de Carnestoltes... 
Es pot treballar a partir d’un calendari lunar si el que es vol és fixar 
el dia de Pasqua. Si es parteix d’un calendari ordinari en el que la 
Setmana Santa ja hi és destacada, es buscarà només quan cau el 
dijous llarder. 
Utilitzar la línia del temps serà molt adequat en aquesta situació. 

ANÀLISI 
ARGUMENTADA DE LES 
COMPETÈNCIES   

CB 3.- Competència en autonomia i iniciativa personal. Han 
de planificar, buscar una estratègia això implica, entre altres coses, 
prendre petites decisions, fet que incideix en la progressiva 
adquisició d’autonomia i de confiança en les pròpies capacitats. 
CB4.- Competència matemàtica 
CM7.- Comunicar el treball i els descobriments als altres, 
tant oralment com per escrit utilitzant de manera progressiva el 
llenguatge matemàtic. Escriure una expressió matemàtica que 
reculli com buscar la data en que caurà el dijous llarder. 

ANÀLISI 
ARGUMENTADA DELS 
PROCESSOS 

CONNEXIONS ENTRE BLOCS, AMB ALTRES ÀREES Fa referència al 
bloc de relacions i canvis. Es relaciona amb tot el coneixement del 
medi tant natural (cicle de la lluna) com social (mesura del temps, 
calendaris...) 
CONNEXIONS AMB LA VIDA QUOTIDIANA Reconèixer i aplicar les 
idees matemàtiques en contextos no matemàtics. 
REPRESENTACIÓ Crear i utilitzar representacions per a organitzar, 
registrar i comunicar idees matemàtiques. 

DESENVOLUPAMENT DE 
L’ ACTIVITAT 

Presentació de la situació (situada a la realitat) Qualsevol 
moment en que es planifica el curs, les sortides, les 
celebracions...es pot plantejar aquesta pregunta i es pot suggerir 
buscar una forma per datar el dijous llarder cada any.  
Entendre el problema 
Cal assegurar la comprensió de la situació.  
Aquesta part requereix un esforç intens de comprensió i 
reformulació; és el moment d’intentar fer connexions amb els 
coneixements previs i situacions anteriors resoltes. 
Entens què es demana? Pots explicar-ho amb les teves paraules? 
Quines dades necessites? Aquest problema s’assembla a algun altre 
que hagis resolt abans? Tens prou informació?   
Configurar un pla i executar-lo 
Estructurar el problema. Podran utilitzar una línia del temps, 
calendaris... 
Mirar enrera 
Donar sentit a la solució a partir de la situació inicial; Algunes 
preguntes que poden fer-se: 
Com heu decidit com representaríeu la informació extreta del text 
de l’enunciat? Com explicaries a un altre company com ho ha de fer 
per a datar el dijous llarder cada any? 
Podríeu haver trobat un camí més senzill? Què heu après?  

 


