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El decret a l’aula: un exemple de 
resolució de problemes



Volem que l’alumne, quan acabi l’ensenyament 
obligatori, sigui capaç de:

● Plantejar-se i resoldre problemes en col·laboració

● Interpretar la informació i analitzar-la críticament

● Expressar les seves idees d’una manera informada

● Treballar en equip i consensuar el punts de vista
● Continuar aprenent al llarg de la vida
● ……

Afavorir que l’alumne sigui competent...



Protagonisme 
de l'alumnat

Protagonisme 
del professorat 

MÉS 
PERMANENTS

MÉS 
TRANSFERIBLES

MÉS 
PRODUCTIUS

Això implica un canvi 

Aprenentatges

La pregunta clau no és què he de fer per ensenyar 
millor, sinó què he de fer per què els meus 

alumnes aprenguin més i millor



Què hem de 
mantenir? Què hem de 

millorar?

Què hem de 
fer que no 

fèiem?

Un canvi que primer passa 
per la pràctica a l’aula...

que s’ha de fer en equip...



Un exemple de com aquest currículum 
ajudarà l’alumne a 

resoldre problemes



continguts
d’àrea i cicle

competències

orientacions 
metodològiques

orientacions per 
l’avaluació

criteris 
d’avaluació

d’àrea i cicle

l’alumne

Què ha d’aprendre? Per a què ho ha 
d’aprendre?

Com ho ha d’aprendre? Com sabem si ho ha 
après?

avaluació
formadora

continguts
clau



Sé restar, sé dividir, sé 
sumar fraccions, sé els 
números decimals… 
no sé resoldre 
problemes 

Què ens proposa 
aquest currículum?



Què ha d’aprendre?

Exemples de continguts de cicle inicial

● Automatització de les taules de multiplicar del 2, el 5 i el 10.
● Agilitat mental: descomposició additiva dels 20 primers nombres 

naturals.
● El doble i la meitat d’un nombre.
● Observació de patrons a les taules de multiplicar del 3 i del 4.
● Identificació de les situacions d’agrupament com a multiplicació i les 

accions de repartiment com a divisió.
● Interpretació d’operacions de nombres naturals mitjançant la recta 

numèrica
● Estratègies bàsiques de càlcul mental.
● Explicació verbal de les estratègies pròpies emprades i assaig de les 

alienes

continguts
d’àrea i cicle

Per resoldre problemes

La paraula “estimació” surt 21 vegades



Fent la divisió 
amb llapis i 

paper

Amb la 
calculadora

CÀLCUL
APROXIMAT

Quin és el resultat de dividir 6014 entre 327?
Com ho resoldríeu?

18,39

327+327+327 aprox. 1000
6000:300=20 aprox. menys de 20

300 x 10 = 3000 / x20= 6000

CÀLCUL
EXACTE

FIC “El càlcul a l’educació infantil i primària”

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/fic/cma/cma03/index


Estratègies de càlcul més 
properes, més naturals, més 
inicials, més comprensives 

(pròpies) Afavoreixen els 
processos de 
càlcul mental i 

l’estimacióDe mica en mica cap a 
l'algorisme estàndard 

(socialment més eficaç)

De les estratègies pròpies a l’algorisme estàndard...

MECANITZACIÓ COMPRENSIÓ



Per a què ho ha 
d’aprendre? competències

● Competència 1:  Traduir un problema a una representació 
matemàtica

● Competència 2:  Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord 
amb les preguntes plantejades.

● Competència 3: Fer preguntes i generar problemes de caire 
matemàtic. 

Per resoldre problemes

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES



Què és un 
problema?

Què és un 
exercici?

Activitat que: 
● proposa enfrontar-se amb una situació 

desconeguda
● es planteja a través d’un conjunt de dades dins                        

d’un context 
● no es disposa d’una resposta immediata 
● requereix reflexionar, prendre decisions i dissenyar 

estratègies per resoldre-ho 
● sempre convida a la recerca

Activitat que pot portar-se a terme mitjançant la 
simple aplicació de tècniques, algorismes o rutines 
més o menys automatitzades. 

Què és un exercici, què és un problema?

DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

FIC “Resolució de problemes
a l’educació infantil i primària”

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/fic/cma/cma05/index


Quantes vegades ha bategat el 
cor d’una persona de 80 anys en 
tota la seva vida, si suposem una 
mitjana de 72 batecs per minut?

Xavier Vilella i Pili Royo

Com podem enriquir els problemes?



Com podem enriquir els problemes?

Xavier Vilella i Pili Royo



Quantes vegades ha bategat el 
cor d’una persona de 80 anys en 
tota la seva vida  si suposem una 
mitjana de 72 batecs per minut?

Com podem enriquir els problemes?

Xavier Vilella i Pili Royo



Exercicis i problemes

+ repte

- repte

+ obert- obert

Exercicis

Problemes
d’aplicació

Problemes 
d’exploració

Problemes 
d’investigació

Exercicis i problemes

Suma nombres: parell+parell / 
senar+senar / parell+senar...

Taula dels nombres del 0 al 99: 
quines regularitats hi trobeu?



✱ Fent preguntes en comptes de donar respostes directes.
✱ Fent observacions sobre el que s’ha fet o aconseguit fins aquell 

moment
✱ Posant en crisi algunes de les observacions o conjectures fetes. 

Proporcionant contraexemples.
✱ Donant temps
✱ No tenint por a un possible aparent desordre a l’aula

TREBALLAR EN UN 
AMBIENT DE RESOLUCIÓ 

DE PROBLEMES

3,13 / 3,14

Quin és el nostre paper? Com gestionem la 
resolució d’aquest tipus de problemes?

No expliquis res que 
l’alumne pugui aprendre per 

si sol

Com trobar el perímetre d’una 
circumferència?



Resolució de 
problemes

Connexions

Raonament i 
prova

Comunicació   i 
representació

Per a què ho ha 
d’aprendre?

       Àmbit matemàtic: DIMENSIONS



Com ho 
ha d’aprendre?

autoregulant el seu 
aprenentatge

avaluació 
formadora

● A partir de contextos significatius que 
desenvolupin la curiositat, la creativitat, la 
imaginació i l’interès per fer-se preguntes i 
superar reptes.

● Argumentant les idees pròpies i discutint-les, 
utilitzant prioritàriament el llenguatge oral.  

● Manipulant objectes i materials didàctics  que 
ajuden a desenvolupar els propis sistemes de 
representació.

● Entenent l’error com una oportunitat de 
millora 

● En un ambient en el que tothom senti que pot 
avançar

● ...
Al currículum de matemàtiques hi 
ha 17 referències a l’expressió oral

orientacions 
metodològiques

Per resoldre problemes



Com sabem 
si ho ha après?

● Utilitzant diversos instruments d’avaluació: discussions i 
treballs en gran i en petit grup, preguntes i respostes 
orals, exposició a l’aula dels treballs, problemes o 
investigacions fetes, realització de proves …

● Proposant exemples de problemes que es puguin 
resoldre de diverses maneres. 

● Demanant als alumnes que expliquin l’estratègia 
emprada i els passos seguits en la resolució. 

● ...

Criteri d’avaluació número 3 de Cicle Superior: 
...estimar una resposta raonable. Desenvolupar estratègies de resolució.
Expressar verbalment el procés de solució i la resposta de forma coherent i 
clara. Comprovar la validesa de les respostes. Reconèixer la validesa de 
diferents processos de resolució d’una situació- problema.

Per resoldre problemes

orientacions per 
l’avaluació

criteris 
d’avaluació



● Cerca, selecciona i organitza les dades necessàries. 
● Desenvolupa estratègies de resolució 
● Expressa verbalment el procés de solució i la resposta 
● Comprova la validesa de les respostes. 
● ...

Un altre suport per l’avaluació: els indicadors

FIC “Avaluar per aprendre”

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/col_leccions/competencies_basiques/competencies_mates_primaria.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/col_leccions/competencies_basiques/competencies_mates_primaria.pdf
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/fic/tav/tav1/index

