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Introducció 
 

 

No puc començar aquest document sense agrair aquells que han fet possible dur endavant el 

seminari Matemàtica dia a dia. Primer de tot, agrair a la Societat Balear de Matemàtiques XEIX 

haver acceptat la meva proposta inicial d'un seminari per professionals de l'ensenyament de les 

matemàtiques de diversos nivells educatius on poguessin actualitzar els seus coneixements en 

Didàctica de les Matemàtiques i alhora aplicar aquests coneixements a la seva pràctica diària, per 

comentar-la amb companys amb preocupacions i inquietuds similars. Segon, agrair al CEP de 

Palma la bona acollida que va rebre aquesta proposta que li va fer la SBM-XEIX i agrair també el 

suport com a coordinador que he rebut de Francisca Torrilla, assessora d'Educació Primària, i 

Catalina Ramis, assessora d'Educació Secundària, durant aquests dos anys que hem fet el seminari. 

Finalment, està clar que aquest seminari no es podria haver fet sense els professionals de 

l'ensenyament de les matemàtiques que l'han format, tant els que el varen fer el curs passat com els 

que l'han fet aquest curs. 

 

Dins el seminari s'han presentat i debatut continguts diversos com, per exemple, les 

característiques de l' Educació Matemàtica Realista, fases i factors que intervenen en la resolució de 

problemes o el Model de Van Hiele per als continguts de geometria. Els integrants del seminari, 

com a treball final, havien de seleccionar un contingut, fer una proposta inicial de com integrar-lo 

dins la pràctica diària i dur-ho a l'aula per després comentar l'experiència, reflexionar i fer propostes 

de millora de la seva planificació inicial. Aquestes memòries d'aplicació a l'aula dels continguts del 

seminari és el que s'inclou en aquest document que hem anomenat “Experiències innovadores a 

l'aula de Matemàtiques”. Com que molts de pics s'empra la paraula “innovació” amb diferents 

significats, aclarim que nosaltres hem utilitzat el terme “experiències innovadores” per evidenciar 

que el professional que ha fet l'experiència havia de modificar la seva metodologia habitual per 

incorporar alguna novetat i, a més, aquesta aplicació tenia una base ben fonamentada en 

investigacions rellevants de la Didàctica de les Matemàtiques. 

 

Esperam que, a més de a nosaltres, les experiències que mostram puguin servir o interessar a 

altres companys, professionals de l'ensenyament de les matemàtiques. 

 

 

 

 El coordinador del seminari, 

 

 Félix Rodríguez Díaz 
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Els nombres naturals 
Paula Grimalt Oliver 

Escola Gabriel Comas i Ribas 
 

 

1. Introducció 

 

He treballat els nombres naturals amb nins de primer curs de primària intentant dur a terme un 

ensenyament realista perquè considero que són molt importants les vivències i la imaginació en 

l‟aprenentatge de les matemàtiques, així com l‟intercanvi de tots aquets experiments entre ells i jo 

d‟una forma activa i divertida per entendre-les i fer-les servir a la nostra vida.  

 

 

2.  La planificació prèvia 

 

He planificat els continguts seguint la programació establerta al llibre de l‟editorial Casal de 1r. Són 

els següents: 

El concepte de l‟u al sis. 

La seva ordenació. 

Descomposició del sis (el senyor). 

Les seves grafies – direccionalitat. 

Qualitats del 6 al 10. 

La seva ordenació. 

El concepte més gran > més petit < (símbols). 

Descomposició del 10 (El senyor 10) 

Les seves grafies (la suma) 

La desena: El grup de 10. 

 

Les rutines diàries 

Aquestes ens ajuden a relacionar el pas del temps (dies de la setmana, mesos, estacions, temps 

meteorològic...a 2n les temperatures), amb la utilització que en fem de la qualitat numèrica a la vida 

diària. 

 

Metodologia i avaluació 

La meva metodologia és activa i participativa. Generalment hi ha un intercanvi d‟idees dels 

conceptes previs. És a dir, només començar la classe es fa alguna pregunta per partir del que ja 

coneixem per exemple: Hem de pensar un número que coneixem i a on trobem pel carrer, a casa, 

etc. 
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Fem una pluja d‟idees on surten coses com:  

- A la porta del carrer 

- A les camisetes dels jugadors de futbol i bàsquet 

- Al rellotge 

- Als preus de les botigues 

- Als penjadors 

- A les sabates 

- Els metres per prendre mides... 
Varen sortir un munt de coses que coneixem. A partir d‟aquí ja ens hem imaginat la grafia del 

número i hem pres consciència de que els nombres estan entre nosaltres i els utilitzem i ens 

serveixen:  

- Perquè el carter ens deixi les cartes.  

- Perquè els jugadors estiguin organitzats 

- Per saber les hores 

- Per saber què valen les coses. 

- Per poder comprar-nos les sabates que ens van bé. 
Tota aquesta conversa em va servir per introduir el tema. Va ser fantàstic! Tots volien dir la seva i 

varen estar interessats tota la sessió. Vaig disfrutar. Desprès ja vaig anar connectant amb el llibre. 

Durant el temps que dura la sessió de matemàtiques (com a qualsevol altre de les àrees) els infants 

tenen una atenció directa i individual a cada pas que donen. Això és pràctic però du molta feina. 

Tan quan realitzem les activitats de joc matemàtic, com quan han de fer la feina tots sols amb el 

llibre es mantenen unes normes comuns de participació i convivència. 

 

He de dir que abans de començar qualsevol sessió , desprès de conèixer-nos bé (enguany tinc tres 

alumnes amb moltes dificultats d‟atenció), els hi don unes normes de funcionament que ben mirat, a 
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la llarga em faciliten la feina. Aquestes normes son les següents:  

- Quan explic no interrompem, (si cau un llapis queda enterra). 

- Aixequem la mà per consultar o donar opinions, demanar, etc. 

- Respectem el torn de la paraula. 

- Quan fem feina, intentem fer silenci. Seure bé i centrar-nos en el que fem. 

- Quan hem de fer una activitat de joc matemàtic fem una rotllana a un racó de l‟aula. Això 
em permet dues coses: Que tots puguin accedir a l‟explicació del joc fent un exemple al 

centre del rotlle. I que millorin la seva atenció quan dono les instruccions. 

 

3. Explicació de l’experiència  

 

He fet unes rutines matemàtiques diàries: 

 

- Calendari: un encarregat posa la data més el temps que fa, (mes, dia i any).  

 
 

També posem la data i la pàgina del llibre de matemàtiques amb l‟àbac. 
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- Omplim una casella de full del temps, aprenem a fer el recompte de dades (al final del mes 

contestem preguntes com quants dies ha fet de...?) 
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- Un encarregat es posa a la llista i ens diu quants nins falten, quants som avui, si hi som tots no cal, 

sinó ho ha de pensar. 

 

Setmanalment hem fet un full de calendari (de gener a desembre per treballar la seriació numèrica, 

el pas del temps, la seqüència dels dies de la setmana). 

 
 

En realitat aquesta unitat didàctica m‟ha ocupat dos mesos de temps, d‟octubre a novembre, 

dedicant les quatre hores setmanals a l‟àrea de matemàtiques. Ha estat temps suficient per una 

banda i just per l‟altre tenint en compte que a l‟aula tinc tres alumnes amb moltes dificultats 

d‟atenció significatives i dos pendents de diagnosticar (amb una possible hiperactivitat). A més a 

més he tingut els dies de pluja imprevistos (els infants estan molt nerviosos).  

A en Miquel se li va esclatar el nas dues o tres vegades (quan estava explicant i quan estava fent 

feina amb el llibre),a més de les polissonades d‟en Jaume. Tot i això també he de tenir en compte 

que l‟avaluació és directe i immediata a cada sessió. Es a dir, jo pas contínuament per les taules i 

sovint, com és natural he de tenir més atenció per els nins amb més dificultats i al mateix temps, 

activitats previstes pels que són més ràpids i van acabant. 

 

 

4. Resultats 

Ara per ara estic orgullosa dels resultats. Ja n‟hi ha bastants que conten desenes amb l‟àbac i són 

més ràpids calculant perquè he aconseguit una bona assimilació del concepte de quantitat. 
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5. Propostes per millorar la planificació inicial 

 

En general estic contenta de la planificació. Tal volta el que milloraria és el temps. Quan estava fent 

algunes de les activitats amb ells, ens sorgien d‟altres i de vegades m‟he vist limitada per l‟horari. 

Haver d‟aturar la sessió perquè ens toca l‟altre àrea amb altres mestres, m‟ha suposat haver de fer 

les coses molt estructurades, controlant molt el temps i en aquesta edat (5,6 i 7) trobo que necessiten 

un marge d‟assimilació. 

 

 

6. Conclusions finals 

 

He disfrutat del tema, de les activitats i de les idees i participacions dels nins. De les seves 

converses i il·lusions. M‟encanta sentir quan dic: “Traieu el llibre de matemàtiques ... A veure si 

endevinem la pàgina” I li dic el nombre secret a algú i el posa a l‟àbac i els altres l‟han d‟intentar 

endevinar. Ó quan acabem: “oh...demà en farem més?” Bé! Ostres, jo de petita estava bloquejada 

sentia que els altres sempre eren més ràpids en calcular. 

 

 

7. Annex 

 

A continuació es presenten algunes fotografies de les activitats realitzades durant aquests dos 

mesos. 

 
Joc del deu: cada infant tenia una bossa i havia d‟anar a cercar dins la classe diferents objectes 

segons el nombre que li havia tocat. Desprès amb un ordre determinada ens reuníem a la rotllana 

fèiem un recompte dels objectes i jugàvem a trobar el company, amb el qual, sumant els nombres de 

les dues bosses feien deu. 
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També férem jocs de taula: dòmino, la oca i cartes. 

Aquest jocs els varen facilitar les quantitats de l‟u al sis. 

 

 

 

 

 
 

El senyor sis: descomposició del sis. 
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El senyor deu: descomposició del deu. 
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Resolució de problemes a 4t de Primària 
Josefina Gómez Miró 

Col·legi Sant Antoni Abat 
 

 

1. Introducció i justificació 

 

Ja fa un parell d‟anys que intent aplicar la matemàtica realista en la resolució de problemes no ho 

faig a tota l‟àrea per manca de temps o potser de planificació. Per ventura és un dels punts de l‟àrea 

que hauria de rectificar. Circumstancialment seguesc bastant el model de Polya, per tant m‟ha 

resultat fàcil versar el treball en els problemes. 

 

Voldria només puntualitzar que és interessant i necessari fer aquesta aplicació des de els primers 

anys de l‟aprenentatge, així ho tenen ben interioritzat i es forma una filosofia a l‟hora d‟aprendre i 

una filosofia per nosaltres a l‟hora d‟ensenyar. Evidentment es pot extrapolar aquesta filosofia a 

totes les àrees.  

 

 

2. Planificació prèvia 

 

Temporalització: s‟havia pensat en 4 sessions, agafant sessions que ja havien fet anteriorment a 

classe ja que la dinàmica de resolució de problemes s‟aproxima bastant al que volem fer. Si bé 

abans de començar es va iniciar amb una reflexió conjunta damunt del tema, per tant han resultat 5 

sessions.  

 

Objectius didàctics:  

-Resoldre situacions problemàtiques pròximes al alumne mitjançant els algoritmes de la suma, 

resta, multiplicació i divisió.  

-Resoldre problemes seguint un procés pautat i sistemàtic de resolució. 

 

Continguts: 

-Resolució de problemes en els quals intervenen una o dues operacions, seguint pautes donades o bé 

esbrinades pel propi alumne (dins un ordre lògic i coherent). 

 

Metodologia: 

Activa, participativa i manipulativa. 

 

Grups: Primera sessions tota l‟aula per fer la reflexió. Altres sessions 4 grups heterogenis de 5 

alumnes més 2 grups de 4.   
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3. Explicació de l’experiència pràctica 

 

1ª Sessió: Reflexió conjunta.  

 

Abans de començar la reflexió vaig comentar que jo intervindria molt poc, per la qual cosa 

anomenaren un SECRETARI que és el que anotaria a la pissarra i faria de moderador, ja que a 

coneixement del medi a vegades ho feim així (aquest darrer punt no va anar molt bé, i vaig 

intervenir bastant per posar ordre).  

 

-On trobam el problemes a la vida diària?  

Varem començar amb una “pluja de idees” bastant interessant i “moguda”. Varen sortir tot tipus 

d‟arguments els primers bastant lògics (a la botiga, a la benzinera, quan ens tornen un canvi…) a 

mesura que anaven acabant les idees els arguments eren més recercats (quan s‟escapen els canaris 

de la gàbia, m‟han cosits més botons…). 

 

-Per què la necessitat de resoldre problemes a l‟aula? 

Després d‟una bona estona de discussió varen poder escriure a la pissarra i com a conclusió: PER 

APRENDRE A ANAR TOT SOLS PEL MÓN. (Bona conclusió).  

 

-Quines passes hem après a fer per resoldre bé un problema?   

Es continuà amb la pluja de idees, un poc guiada per mi ja que es varem perdre una mica, per tant 

varem replantejar la pregunta d‟una forma diferent. Què feim quan volem resoldre un problema?  

S‟anava anotant a la pissarra amb la intervenció de tots (alguns cridant…) :  

 

1. Llegim el problema un parell de vegades.  (Lectura comprensiva).  

2. Posam les dades.    

3. Si no ho hem entès , dibuxam. 

4. Triam la o les operacions. 

5. Feim l‟operació i la prova si cal. 

6. Comprovació del resultat. És possible? He posat un desbarat?  

7. Corregim l‟operació o bé canviam l‟operació.  

8. Es posa el resultat. 

     

Una vegada escrit a la pissarra vaig veure que abans del punt 8 hauríem d‟haver repetit el punt 6.    

 

Acabaren comentant la importància de saber llegir bé en general i els problemes en particular i 

entendre els que ens demanaven. 

 

2ª Sessió:  

 

Es fan els grups:  

 

Es planteja el problema  

 A Fernando le quedan 28 euros después de comprar una caja de rotuladores. Si tenía 40 eruos 

¿Cuánto le han costado los rotuladores?  

 

-Lectura comprensiva del problema. 

-Extraure les dades. 

-Intentam resoldre el problema sense cap operació. 
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-Per la manipulació s‟entreguen monedes de cèntims. 

-Tots posaran la caixa de retoladors damunt la taula,” l‟acaben de comprar”. I ens donarà peu per fer 

la següent pregunta: 

-Si l‟ha he comprada ara, tenc més doblers ara o abans?  

 

La majoria de grups manipulant varem poder resoldre el problema sense cap dificultat.  

 

A continuació havien de passar al paper el que havien fent manipulant.  

 

Següent pas… dibuixar, si era necessari, quina operació podrien fer…? Tenien clar que era una 

resta. Molt d‟ells s‟equivocaren quan col·locaren l‟operació de la resta   

 

                                       28 

-  40   

 

Simplement l‟enunciat donava la xifra 28 abans del 40, sabien que havien de restar… l‟etern 

problema, no es fixen. Recordarem la regla de la divisió i les parts d‟aquesta i que significa 

“sostreure”… 

 

Varem acabar la primera sessió, encara que sembli impossible, entre fer grups, repartir el material i 

posar-nos d‟acord varen passar el 50 minuts de la classe. La resta de problemes quedà pendent per a 

casa.   

 

3ª Sessió:  

 

Es fan els grups que més a dalt s‟han indicat.  

 

-Es planteja el primer problema:  

 

Es contextualitza la situació, sense dir quin espectacle van a veure. 

Enrique ha pagado 72 € por la entrada de su grupo. ¿Cuántas personas lo componen?  

 

-Es varen entregar:  

Fetes de cartolina entrades en les quals hi havia diferents informacions i entre elles el preu. Cada 

grup tenia preus diferents. De què podrien ser les entrades segons els preu? Cada grup anava 

comentant la seva entre ells. 

Algun no sabia on estava el preu de l‟entrada i el grup l‟ajudava.  

 

Euros (bitllets i cèntims) de cartró. 

 

Abans de començar a fer les passes que sempre es fan en la resolució de problemes aquesta vegada 

intentarien cercar la solució sense cap compte, només amb el material donat.  

 

Dos grups ho esbrinaren bastant aviat, això si, després de discutir i cridar entre ells. 

Altres al cap d‟una estona i un darrer grup no hi va haver manera. Després començaren a fer-ho 

amb les passes de sempre (extraure dades, dibuixar, cercar operació…) i comprovaren si el resultat 

era el mateix.   

 

La resta de problemes per acabar a casa. 
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4ª Sessió:  

 

-Una vegada fets els grups es planteja el problema. 

¿Cómo podemos partir esta tableta de chocolate en cinco partes iguales?  

 

Es varen entregar trossos de cartolina irregular, molts d‟ells ho tenien difícil. El grau de dificultat 

anava lligat a “la capacitat” manipulativa (Hi ha un grup que a l‟hora de resoldre un problema 

damunt paper tenen sèries dificultats, però si ho fan manipulant se‟n surten molt més bé. Aprofit 

bastant aquest joc per animar-los i fer veure‟ls que les “mates” com diuen ells no els va tan 

malament). 

 

Era simplement fer un joc. Molt aviat molts d‟ells (podrien retallar) retallaren les peces i feren 

grups de 5. Altres amb retolador uniren grups de cinc…    

 

Passarem a fer el mateix damunt paper. Es tractava de repartir i tenen clar que aquesta paraula anava 

lligat a la divisió. No em va sorprendre gens que ho traguessin aviat. El que em va cridat l‟atenció 

va ser un nin que li costa bastant explicant a la resta del grup com ho havia fet. Era un d‟aquest que 

no li van bé les matemàtiques “escrites” però sí manipulatives.   

 

En aquesta sessió si es va poder fer més feia, ja férem els grups amb més rapidesa i facilitat 

 

5ª Sessió   

 

A cada grup se lis varen presentar dos exercicis. Se lis donava una operació i una solució i a partir 

d‟aquí havien de ser ells els que plantejassin el problema. 

 

  Operació:   31 x 7= 

 

 Solució:      Este més ha leído ……  páginas. 

 

Sense dir jo res la idea era que havien de cercar un mes que tengués 31 dies per plantejar el 

problema.  

 

I el procediment havia de ser el mateix de sempre, aquesta vegada no era sols llegir-ho sinó escriure 

d‟una manera lògica i seguint les dades donades. Col·locar les dades, operació, dibuix si cal, i tot el 

procediment que ja saben…      

 

El següent problema va ser el mateix però el problema havia de tenir dues operacions i a partir 

d‟aquí ells podrien triar dades i xifres.  

 

Curiosament molts dels enunciats no corresponen a situacions immediates o pròximes a ells. “Un 

extraterrestre tenía 12 cajas con 432 botones de su nave en cada caja. Se perdieron 804 botones. 

¿Cuántos botones le quedaron?” 
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4. Resultats de l’experiència 

 

A l‟aula no faig sovint grups a matemàtiques (si en altres àrees com coneixement del medi), m‟ha 

cridat l‟atenció el que em va costar la primera sessió que entenguessin que continuava essent la 

classe de matemàtiques de sempre però que ho plantejaven de manera diferent i només en uns dies 

la facilitat i com interioritzaren aquesta manera de fer feina. També s‟ha de dir que dins els grups 

eren tots el que portaven la batuta, discutien, tots volien dir la seva…però a la fi participaren.  

 

On vaig tenir més dificultats a l‟hora de treballar les matemàtiques en grup va ser en dos punts: 

- A aquest parell de nins que els costa molt, em vaig fixar que ells deixaven de xerrar, simplement 

no participaven i si escrivien el resultat quan els altres havien esbrinat la solució. 

- 50 minuts per classe quedaren curts.  

 

Pel que fa el sistema de treball si estan acostumats a manipular les matemàtiques, a fer feina dins 

racons, saben perfectament que si no entenen el problema podran anar al racó corresponent a cercar 

euros, una cinta mètrica, un rellotge que els ajudi a entendre abans de posar-ho damunt el paper. 

 

 

5. Propostes per millorar la planificació inicial 

 

Com ja he dit a l‟inici del treball potser la falta de temps (ja se que no és excusa) o de planificació 

fa que no sigui constant a l‟hora de seguir aquesta metodologia més sovint. Per tant com a proposta 

per millorar seria convenient preparar un bon material, no necessariament dins un any, sinó durant 

un parells de cursos i si aquest material és bo, simplement es pot anar aprofitant i adaptat segons la 

necessitat del curs.   

 

 

6. Conclusió final 

 

És tota una experiència treballar amb uns punts de vista diferents, a vegades pensam que pot ser 

massa complicat canviar i per això no ho intentam. Quan es posa en marxa el canvi, es veu que no 

hi ha tanta dificultat com pareixia en un primer moment , també s‟ha de dir que depèn dels alumnes 

que tenguem. Un curs es podrà fer més i altres menys. 
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La resolució de problemes a 4t de Primària 
Jaume Venegas Cladera 

CP Bartomeu Ordines 
 

 

1. Introducció i justificació 

 

Per la realització de la meva proposta didàctica m‟he basat en les fases de resolució de problemes 

de Polya i ho he aplicat a 4rt de Primària 

He volgut començar així i poder aplicar de cada vegada més a la meva aula aquest plantejament 

didàctic, no només en un tema aïllat sinó en tota la matemàtica i fins i tot ampliar-ho a totes les 

àrees d‟ensenyament – aprenentatge.   

 

2. La planificació prèvia 

 

Els continguts que vull treballar són els següents: 

 

1.- Passes per resoldre un problema. Seguirem les passes de Polya 

 1.- Comprendre el problema 

 2.- Elegir una estratègia de resolució 

 3.- Resoldre el problema i donar la solució 

 4.- Examinar la solució 

 

Metodologia: 

 

S‟utilitzarà principalment la lectura i la comprensió, la extracció de dades i el dibuix per resoldre els 

problemes 

 

La metodologia consistirà en guiar-los en la recerca d‟estratègies per resoldre problemes. 

Treballarem tots plegats i també en grups de 3 i 4 persones. No tendran cap llibre, ni fórmula de 

referència, només la meva guia, la seva intuïció i les explicacions dels companys.  

 

Durem a terme aquesta tasca en 4 sessions. En la primera sessió deduiran les passes que ells 

segueixen a l‟hora de resoldre un problema i explicarem les fases de Polya. En la segona sessió cada 

un individualment resoldran problemes que es solucionen a través de l´algoritme de la divisió, però 

en aquest cas les hauran de resoldre sense fer cap tipus d´algoritme . En la tercera sessió, treballaran 

en grups de 3 i 4 persones intentant fer problemes ells mateixos també que es puguin resoldre amb 

una divisió i una vegada estiguin fets ho resoldran entre tota la classe. En la quarta sessió, farem una 

posta en comú dels passes que han duit a terme per resoldre els problemes i arribarem a una 

conclusió ( que després la exposaré ) i també farem una avaluació 

L‟avaluació consistirà en resoldre un problema però en aquest cas no sabien amb quin algoritme es 

podia resoldre, de fet era una suma i després una multiplicació. Donaré 1 hora per dur-ho a terme, 

durant les quals no me podran demanar dubtes. 
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Competències bàsiques treballades: 

 

- La competència en comunicació lingüística 

- Las competència digital 

- la competència matemàtica 

 

Objectius treballats: 

 

- Resolució de problemes de situacions diàries mitjançant l´algoritme de la divisió. 

- Resolució de problemes seguint un model pautat. 

 

Continguts treballats: 

 

- Algoritme de la divisió 

- La correcta resolució de problemes 

 

Programació de les sessions 

 

Sessió 1:  

 

Deduir les passes que ells segueixen a l‟hora de resoldre un problema i explicar les fases de Polya, 

que son aquestes: 

 

            1.- Comprendre el problema 

 2.- Elegir una estratègia de resolució 

 3.- Resoldre el problema i donar la solució 

 4.- Examinar la solució 

 

Mitjançant una pluja d‟idees i una petita posta en comú 

 

Continguts treballats:  
 Escolta activa  

 

Sessió 2: 

 

Cada un individualment resoldran problemes que es solucionen a través de l‟algoritme de la divisió, 

però en aquest cas les hauran de resoldre sense fer cap tipus d‟algoritme. Cada un prepara un 

problema i una vegada estigui inventat, aquest problema passa a un altra company que l‟ha de 

resoldre però sense fer cap tipus d‟algoritme 

 

Continguts treballats: 
 La lectura comprensiva. 

 

Sessió 3: 

 

Treballaran en grups de 3 i 4 persones intentant fer problemes ells mateixos també que es puguin 

resoldre amb una divisió i una vegada estiguin fets ho resoldran entre tota la classe, però en aquest 

cas si que l‟han de resoldre fent l‟algoritme. 
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Continguts treballats: 
 Lectura comprensiva. 

 Algoritme de la divisió 

 

Sessió 4: 

 

Farem una posta en comú dels passes que han duit a terme per resoldre els problemes i arribarem a 

una conclusió, que va ser aquesta ( entre tots vam dir que a partir d‟ara utilitzarien aquestes passes 

per resoldre un problema: 

 

1- Pregunta: Escriure la pregunta que et demanen al problema 

2- Dades: Escriure les dades que et demanen al problema ( es a dir les xifres que et donen 

sempre dient el que són les xifres ) 

3- Operació: Fer l‟operació o operacions pertinents per resoldre el problema. 

4- Solució: Escriuré la solució del problema, sempre havent tornat a llegir la pregunta que et 

demanen. 

 

També farem una avaluació. 

 

L‟avaluació consistirà en resoldre un problema però en aquest cas no sabien amb quin algoritme es 

podia resoldre, de fet era una suma i després una multiplicació. Donaré 1 hora per dur-ho a terme, 

durant les quals no me podran demanar dubtes. 

 

Continguts treballats: 
 Lectura comprensiva 

 Algoritme de la divisió, de la multiplicació i de la suma. 

Avaluació: 

 

Tendré en compte el treball realitzat al llarg de totes les sessions, l‟esforç i la implicació. 

Com a avaluació final es farà un control on hi haurà un problema. 

 

 

3. Explicació i resultats de l'experiència pràctica 

 

L‟experiència ha estat totalment positiva i ha servit com a punt de partida per començar a treballar 

en aquesta línia metodològica. 

Al llarg de les sessions he pogut comprovar la motivació i implicació dels alumnes. Les activitats 

programades no ha variat gaire, els que he introduït a cada sessió ha estat un recordatori de la sessió 

anterior. De manera oral els alumnes anaven explicant el que recordaven del que havíem treballat a 

la sessió anterior i seguidament iniciàvem la nova sessió.  

A més de la implicació dels alumnes al llarg de les sessions també he pogut comprovar els bons 

resultats amb la prova que realitzaren a la darrera sessió on tota la classe va obtenir un resultat 

positiu, més alt dels resultats obtinguts normalment.  

 

D‟aquest treball s‟extreuen diversos resultats distints. En primer lloc els alumnes han après noves 

tècniques de resolució de problemes a més de fer servir l‟algoritme de la divisió. En segon lloc han 

comprovat de nou que la part més difícil d‟un problema és elegir l‟estratègia i no l‟execució de la 

mateixa, ja que s‟han trobat que simplement per decidir quina estratègia escollir han trigat més 

temps que en aplicar-la. En tercer lloc, han resolt els problemes amb els seus companys, parlant i 

raonant entre ells, i no amb la meva explicació a priori. En quart, han fet l‟esforç d‟escriure la 
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solució d‟un problema en el paper de forma clara i ordenada. I en cinquè, i darrer lloc, hem pogut 

escriure unes passes que han anat bé per resoldre a partir d‟ara els problemes.  

 

 

4. Propostes per millorar la planificació inicial 

 

Crec que es poden canviar moltes coses de la proposta didàctica però el que més destacaria, per una 

banda és el sistema d‟avaluació ja que vaig utilitzar el tradicional i per altra banda la necessitat de 

treballar els continguts matemàtics de manera més generalitzada i no només centrant l‟aprenentatge 

en aquest cas la resolució de problemes. 

 

He vist durant les classes que a part d‟aprendre les noves tècniques també han d‟aprendre a exposar 

per escrit les seves idees. Per tant, proposo també dedicar una classe (o les que siguin necessàries) a 

practicar i corregir-los in-situ la forma d‟escriure la solució del problema. També proposo que els 

alumnes s‟avaluïn els uns als altres per veure la importància de saber expressar-se bé. Al igual que 

estic obert a qualsevol proposta que vosaltres hem pogueu fer. 

 

 

5. Conclusions finals 

 

Amb la realització de la proposta didàctica he comprovat els resultats positius que es poden obtenir 

a través de l‟enfocament de Polya, he pogut comprovar com els meus alumnes aprenien i raonaven i 

també m‟ha estat més fàcil donar a conèixer els diferents conceptes, els procediments i transmetre 

les actituds adequades cap a la matemàtica. 

 

El curs en general i aquest treball en concret ha estat molt positiu pel meu treball com a mestra, crec 

que he fet una passa més cap a les meves inquietuds constants de canviar la meva forma de treballar 

dins l‟aula. Ara només queda seguir treballant i que no es converteixi en una tasca puntual sinó 

continuada. 

 

He trobat molt profitós fer aquest treball perquè m‟he adonat que no tan sols els meus alumnes 

tenen carències a l‟hora de trobar estratègies per resoldre problemes, si no que també tenen encara 

més dificultats en expressar la solució dels problemes.  

 

A més, he comprovat que els alumnes no estan avesats a raonar i els hi suposa un gran esforç. Si no 

hi hagués dedicat aquestes 4 sessions a fer aquest treball no me n‟hauria adonat de les greus 

mancances d‟expressió que tenen i les seves reticències a raonar com a via conductora per realitzar 

una classe. 
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Iniciació a la Matemàtica Realista a 5è de 

Primària 
Maria Antònia Marroig Colom 

CP XALOC 
 

 

1. Introducció i justificació 

 

Per la realització de la meva proposta didàctica m‟he basat en els principis de la matemàtica realista 

i aquests principis els he aplicat al tema de les fraccions per un curs de 5è de primària.  

Conscient de què la matemàtica realista no es treballa en un tema aïllat he volgut començar així i 

poder aplicar de cada vegada més a la meva aula aquest plantejament didàctic, no només en un tema 

aïllat sinó en tota la matemàtica i fins i tot ampliar-ho a totes les àrees d‟ensenyament–aprenentatge. 

 

 

2. La planificació prèvia 

 

Bloc de continguts 1: Nombres i operacions 

(Ús i comprensió de fraccions: obtenció de fraccions equivalents) 

 

Continguts específics: 

 

- Els termes de la fracció. 

-Lectura i escriptura de fraccions. 

-Comparació de fraccions. 

-Fraccions més petites i més grans que la unitat. 

-La fracció com a divisió exacta i no exacta. 

-Suma i resta de fraccions amb denominador igual. 

-Fraccions equivalents. 

-La fracció decimal: les dècimes. 

-Curiositat per explorar el significat de les fraccions. 

-Valoració de la importància de les fraccions en l‟expressió d‟algunes situacions quotidianes. 

-Respecte i interès per les estratègies d‟interpretació i de representació de fraccions que proposin o 

utilitzin els altres companys de classe. 

 

Metodologia: 

 

La metodologia utilitzada ha partit dels principis bàsics de la matemàtica realista: 

 

- Principi d‟activitat: l‟alumne ha d‟aprendre a través de l‟activitat, per això al llarg de la unitat 

didàctica els alumnes han anant descobrint tots els continguts a través d‟activitats proposades. 

-Principi de realitat: hem partit de situacions que simulaven la realitat quotidiana i això ens ha 

servit com a punt de partida per anar construint els aprenentatges. 
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-Principi de nivells: a partir de la comprensió que ens dóna la realitat hem passat a un altre nivell 

més abstracte. 

-Principi d’interconnexió amb altres continguts: hem relacionat els continguts nous amb altres 

continguts ja apresos, gairebé sempre de manera inconscient encara que de vegades fent que fos de 

manera conscient per donar una major coherència als aprenentatges. 

-Principi d’interacció: es dóna un “feedback” constant entre els alumnes i els alumnes amb el 

mestre per conèixer les seves inquietuds i necessitats. 

-Principi de reinvenció guiada: el docent sempre guia l‟aprenentatge dels alumnes, les activitats 

han d‟estar programades, amb uns objectius concrets encara que no han de ser inflexibles i poden 

donar lloc a canvis puntuals al llarg de l‟aprenentatge. 

 

 

Programació de les sessions 

 

Sessió 1:  

 Demanar què saben de les fraccions i per a què ens serveixen. 

 Repartir targes que han de dibuixar primer i marcar la fracció que indica (exemple: truita de patata, 

4/10). 

 Cada un surt a la pissarra, mostra el seu dibuix i escriu la fracció en lletres a la pissarra. 

 Deures: a casa representaran les diferents fraccions dels companys. 

Continguts treballats:  
 Conceptes: fracció, numerador, denominador. 

 Lectura de fraccions. 

 

Sessió 2: 

 Amb les targes anam a comparar fraccions, grups de 3, comparen les fraccions de les seves targes, 

avui tots són truites de patata! 

 Introduïm noves targes on les fraccions siguin més grans que la unitat: com ho podem representar? 

Continguts treballats: 
 Comparació de fraccions. 

 

Sessió 3: 

 Cada alumne inventa una fracció més petita que la unitat i copiam les de tots (repàs de la sessió 

anterior). 

 Escrivim fraccions més grans que la unitat i ells les representen. 

 Amb totes les fraccions que tenim miram quines són exactes i quines no.  

Continguts treballats: 
 Fraccions exactes i no exactes. 

 

Sessió 4: 

 Explicam com es representa el nombre mixt (nombre natural + fracció) de manera mecànica. 

 Intenten fer els exercicis i no ho comprenen… 

 Cercam una lògica entre tots. 

Continguts treballats: 
 Les fraccions més grans que la unitat i els nombres mixts. 

 

Sessió 5: 

 Repassam tot allò treballat fins ara amb les fraccions: pàgina 54 i 55 del llibre. 
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Sessió 6: 

 Cada alumne dibuixa una pizza al quadern i la divideix el 5 parts i n‟agafa dues. Donarem un pes 

diferent per a cada pizza i cada alumne haurà d‟esbrinar què pesen els dos bocins que han agafat.  

 Quina norma hem seguit: hem dividit el pes/nombre pel denominador i hem multiplicat el resultar 

pel numerador. 

Continguts treballats: 
 Fracció d‟un nombre. 

 

Sessió 7: 

 Repartim targes amb fraccions que tinguin el mateix denominador i els han de sumar per parelles, 

després les han de restar. Targes que els numeradors junts no passin el denominador. 

Continguts treballats: 
 Sumes i restes de fraccions. 

 

Sessió 8: 

 Dibuixem dues coques de verdura iguals de grans, una la divideixen en 4 trossos i n‟agafen 1 i l‟altre 

la divideixen en 8 trossos i n‟agafen 2. Quin tros és més gran? 

 Explicam la norma, ¼ i 2/8 són equivalents perquè 1x8: 8 i 2x4:8. 

 Obtenim noves fraccions equivalents: multiplicam el numerador i el denominador pel mateix 

nombre. 

Continguts treballats: 
 Fraccions equivalents. 

 

Sessió 9: 

Repassam el treballat: pàgina 65, 6 

 

Sessió 10: 

Avaluació 

 

Avaluació: 

 

Tendrem en compte el treball realitzat al llarg de tota la unitat didàctica, l‟esforç i la implicació. 

Com a avaluació final es farà un control on hi haurà diferents exercicis dels treballats al llarg de les 

sessions. 

 

Criteris d‟avaluació: 

- Observar si reconeixen els termes d‟una fracció i si saben llegir i escriure fraccions correctament. 

- Avaluar si saben comprovar fraccions i constatar que identifiquen la unitat com la fracció de 

numerador igual que denominador. 

- Analitzar si saben identificar fraccions més grans que la unitat. 

- Veure si interpreten la fracció com la divisió de dos nombres naturals. 

- Comprovar si saben calcular la fracció d‟un nombre. 

- Observar si saben resoldre sumes i restes de fraccions amb denominador igual. 

- Reconèixer i obtenir fraccions equivalents. 

- Resoldre problemes de fraccions. 
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3. Explicació i resultats de l'experiència pràctica 

 

L‟experiència ha estat totalment positiva i ha servit com a punt de partida per començar a treballar 

en aquesta línia metodològica. 

Al llarg de les sessions he pogut comprovar la motivació i implicació dels alumnes. Les activitats 

programades no han variat gaire, els que he introduït a cada sessió han estat un recordatori de la 

sessió anterior. De manera oral els alumnes anaven explicant el que recordaven del que havíem 

treballat a la sessió anterior i seguidament iniciàvem la nova sessió. A cada sessió també he 

introduït la realització d‟alguns exercicis del llibre de text de matemàtiques del curs (Nombres 5, 

Vicens Vives).  

A més de la implicació dels alumnes al llarg de les sessions també he pogut comprovar els bons 

resultats amb la prova que realitzaren a la darrera sessió on tota la classe va obtenir un resultat 

positiu, més alt dels resultats obtinguts normalment.  

 

 

4. Propostes per millorar la planificació inicial 

 

Crec que es poden canviar moltes coses de la programació però el que més destacaria, per una 

banda, és el sistema d‟avaluació ja que vaig utilitzar el tradicional i, per altra banda, la necessitat de 

treballar els continguts matemàtics de manera més generalitzada i no només centrant l‟aprenentatge 

en aquest cas amb les fraccions. 

 

 

5. Conclusions finals 

 

 Amb la realització de la unitat didàctica he comprovat els resultats positius que es poden obtenir a 

través de l‟enfocament de la matemàtica realista, he pogut comprovar com els meus alumnes 

aprenien i raonaven i també m‟ha estat més fàcil donar a conèixer els diferents conceptes, els 

procediments i transmetre les actituds adequades cap a la matemàtica. 

El seminari en general i aquest treball en concret ha estat molt positiu pel meu treball com a mestra, 

crec que he fet una passa més cap a les meves inquietuds constants de canviar la meva forma de 

treballar dins l‟aula. Ara només queda seguir treballant i que no es converteixi en una tasca puntual 

sinó continuada. 
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Aplicació de resolució de problemes a 5è EP 
Pere J. Sastre 

Gorg Blau 
 

 

1. Introducció i justificació 

 

He decidit per aplicar el que he aprés sobre les pautes per a resoldre problemes segons Polya perquè 

estam treballant les operacions bàsiques i les seves propietats a l‟aula de 5è d‟EP. Crec  que és un 

bon moment per treballar i perfeccionar la forma de resoldre problemes i és sembla bastant a la que 

ja venien desenvolupant els curs anterior amb altres mestres. Per altra banda el llibre que utilitzam li 

dedica tres temes en els que planteja bastants problemes per resoldre. També tenc la intenció 

d‟elaborar un petit guió de autoavaluació per ser més conscients si cada un segueix passes 

correctament. 

 

 

2. La planificació prèvia 

 

El primer que m‟he plantejat ha estat decidir si era millor donar moltes pautes o intentar que ells 

mateixos les esbrinassin abans de donar-les-hi. M‟he decidit per aquesta darrera opció malgrat 

suposa emprar més temps, consider que és una bona inversió que es rentabilitza durant tot el curs. 

 

He pensat treballar sense llibre i només amb fulls, en un principi amb una pauta, per deixar ben 

clares les fases que hem de seguir per resoldre problemes, i en les sessions següents amb fulls en 

blanc. En total quatre sessions per treballar la resolució de problemes i una per fer un guió 

d‟autoavaluació. 

 

A la primera sessió, primer, revisarem com fem normalment els problemes i ho compararem amb 

les pautes proposades. Realitzarem, individualment, dos problemes senzills dictats en els fulls 

pautats. Valorar si s‟ha aplicat adequadament el procediment. 

 

A la segona sessió, tornar repartir el problemes fets a la primera i analitzar en grups de 4-5 alumnes 

si tots han seguit les passes adequades i si s‟han resolt correctament. 

 

A la tercera sessió farem individualment dos problemes més, sense pauta i dictats, i una posta en 

comú de: si s‟han seguit les pautes, la correcció de cada una, els resultats, les diferents formes de 

resoldre el mateix problema... 

 

A la quarta treballarem un problema, primer individualment, després en grup i posteriorment una 

posta en comú.   

 

La darrera sessió estarà enfocada a elaborar un qüestionari d‟autoavaluació. 
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3. Explicació de l'experiència pràctica 

 

Sessió 1. 

 

En aquesta sessió primer hem repassat cóm fem habitualment els problemes per veure la 

conveniència de fer-ho més ordenat i estructurat. Així, desprès de repartir dos fulls, amb la pauta de 

més avall però sense text, i explicar entre tots cóm l‟hem d‟utilitzar, he dictat els dos problemes i els 

han anat fent individualment.  

 

Enunciat 

 

 

 

 

Dades 

 

 

 

 

 

 

Què me pregunten? 

 

 

Operacions  

 

 

 

 

Resposta 

 

 

 

 

 

Sessió 2. 

 

Després de repartir els problemes resolts i no corregits del dia anterior hem fet una posta en comú i 

tot d‟una han descobert que es podien resoldre de diferents formes, les hem escrit i explicat a la 

pissarra. En un dels problemes ( el de més avall) molts nins tenien dificultats per resoldre‟l així que 

l‟hem treballat en grups, en principi heterogenis però quan he vist que els que sabien la resposta 

l‟anaven a dir als altres, els he separat i hem fet grups per nivells bastant homogenis. Així els que ja 

ho sabien han estat pensant i intentant explicar la curiositat que les respostes donaven el mateix 

resultat a preguntes diferents. Mentrestant els que lis costava més han pogut trobar la solució 

correcte i també han observat la coincidència de les respostes. Posteriorment hem continuat la posta 

en comú i hem enraonat les respostes i el procediment seguit. 
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Sessió 3. 

 

Aquesta vegada han fet dos problemes individualment, sense pauta i dictats. En acabar ho hem 

posat en comú i ho hem fet a la pissarra, fent veure que es poden resoldre de diferents formes i totes 

són correctes, inclòs també hem observat que les operacions també es poden escriure de diferents 

manares.  

 

És molt interessant veure cóm van descobrint aspectes que si només ho treballéssim individualment 

sense posar-ho en comú tardarien molt en descobrir... i aplicar. 
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Sessió 4. 

 

A la quarta treballàrem un problema, primer individualment, després en grup i  

posteriorment una posta en comú. Aquesta vegada també feren un dibuix, era el típic problema amb 

dues aixetes que emplenen un dipòsit en un temps determinat i han d‟esbrinar el seu volum, així que 

era adient introduir l‟ajuda del dibuix amb l‟objectiu d‟entendre millor l‟enunciat. 

 

D‟aquesta forma alguns dels alumnes als que li costa resoldre problemes ja intuïen la solució, o 

millor dit, tenien clar el pla que volien seguir, just fent el dibuix. 

 

Sessió 5. 

 

Aquesta sessió va ser un fracàs del que he/hem pogut treure profit. Doblegàrem un full per la meitat 

i a un costat escrivien les passes que seguim normalment per resoldre els problemes i a l‟altra 

havien d‟escriure les preguntes necessàries per saber si havien seguit cada passa correctament. Ho 

feren en grups petits i no tenien clar el que havien d‟escriure, dubtaven, no sabien expressar el que 

pensaven i crec que tampoc sabien què pensaven. No estan acostumats a fer metacognició i això 

dificultava molt poder fer un qüestionari d‟autoavaluació. Així que d‟aquesta sessió, després de 

pensar, discutir, enraonar... acabàrem fent un guió per resoldre problemes més complet que el pensat 

inicialment. Actualment l‟aplicam i sembla que és molt aclaridor, dona bons resultats. Vull destacar 

que l‟han pensat ells mateixos amb poca intervenció del mestre. 

Aquí teniu el resultat: 

 

Enunciat 

 

 

 

 

 

Dades 

Molt esquemàtic, 

expressant totes les dades. 

 

 

 

 

 

Anàlisi de les dades 

Explicar cada una de les dades amb paraules pròpies, interpretar-les 

i expressar-les en unitats semblants i coherents amb la pregunta. 

Observar si hi ha dades “ ocultes” i si totes són o no útils.  

 

 

 

 

 

Què me pregunten? 

Expressar la/les pregunta/es amb les meves paraules 

 

Dibuix, si cal. 
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Explicar el meu pla. 

 

 

 

 

 

 

Operacions 

Les podem fer escrivint els nombres un davall l‟altra o en línea utilitzant parèntesis, o no. 

 

 

 

 

 

 

Resposta/es 

Expressades amb oracions completes.  

 

 

Anàlisi de la/les resposta/es 

Expressar si la resposta és possible, si és coherent, si és curiosa, ... 

 

 

 

 

 

4. Resultats de l'experiència 

 

Els resultats són molt positius, tan pels alumnes com per a mi.  

Una sèrie de puntualitzacions: 

- Aviat s‟ha canviat el “xip” de: “ Aquest problema és de sumar”. 

- M‟ha donat millor resultat dictar el enunciats que copiar-los o ja donar-los fets. 

- Conveniència de fer agrupaments per nivells homogenis i heterogenis segons la intencionalitat que 

es tengui. Per resoldre problemes i prioritzar que els alumnes se‟ls expliquin entre ells, va bé 

agrupaments heterogenis. Si és pretén que pensin un poc més i proposin estratègies per resoldre, les 

duguin a terme i comprovin si són correctes, va millor fer grups més homogenis, però hi ha el risc 

que es quedin bloquejats i no avancin, el mestre hi ha d‟estar molt atent. 

- Va molt bé fer posades en comú, no simples correccions al la pissarra. 

 

 

5. Propostes per millorar la planificació inicial 

 

Seleccionaria millor els problemes, tant per fer-los més propers a la realitat dels alumnes com per 

intentar que tenguin alguna curiositat que els cridi l‟atenció, això aconsegueix interessar-los, 

discutir, pensar, parlar de matemàtiques tots plegats. No veig que sigui tan important la quantitat i sí 

la qualitat dels problemes elegits. 
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6. Conclusions finals 

 

Alumnes que no són brillants en matemàtiques tenen l‟oportunitat de ser-ho, al manco en alguns 

moments ho poden ser i gaudir del reconeixement dels companys augmentant la seva autoestima. El 

nivell de la classe s‟iguala per alt. Els “brillants” aprenen a explicar-se millor i a comunicar els seus 

coneixements als companys. 

 

Els problemes es poden resoldre de diferents maneres i totes són correctes, inclòs si no s‟han fet 

operacions, no és el mes important. 

 

Es necessita més temps per treballar els problemes però a mig termini veig que és molt rentable, el 

que aprenen lis “queda” 

 

Aprenen a utilitzar “ eines”, recursos per resoldre qualsevol problema. 

 

Treballen molt la imaginació. 

 

És molt important entendre els enunciats. 

 

Coneixes millor el nivell real de cada alumne. 

 

Millora l‟expressió matemàtica explicant als altres el que ha fet cada un per resoldre el problema, el 

que ha pensat, el per què de cada passa, defensant els seus resultats i processos. 

 

La possibilitat de tenir tota la classe atenta i discutint “matemàtiques” ha estat, és un goig pel 

mestre i ho continuarà essent. 
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Els nombres decimals 

Rosalina Vidal Gelabert 

IES Puig de Sa Font 
 

 

1. Introducció i justificació 

 

Com a pràctica del seminari he fet la introducció del tema dels nombres decimals a 1r d‟ESO, 

seguint la teoria realista apresa al curs. Tot i que l‟ideal seria haver fet tot el tema seguint la 

filosofia realista, jo tant sols he fet les dues sessions d‟introducció. Ja que no vaig tenir prou temps 

per planificar-me tota la unitat. I jo estic molt de temps penant perquè em surti algo que realment 

consideri que valgui la pena.  

He triat la pràctica seguint la filosofia realista, perquè crec que aquesta hauria de ser la mecànica 

habitual de treballar en les classes. I així, a poc a poc, a veure si cada dia m‟hi acosto un poquet 

més. 

 

 

2. La planificació prèvia 

 

Grup: 1r ESO (24 alumnes) Temporització: 2 sessions (4 i 5 de desembre) 
 

Continguts a treballar: 

- Ordenació de nombres decimals. 

- Tipus de nombres decimals: exactes, periòdics purs i periòdics mixtes. 

- Operacions amb nombres decimals. 

- Sistema mètric decimal. 

Metodologia i activitats: 

Primera Sessió: 

Els alumnes treballaran en grups de 4 que jo hauré dissenyat, perquè els grups siguin el més 

heterogenis possibles. Cada grup pertany a una associació castellera i han de mesurar quina alçada 

fa el seu castell (format pels 4 alumnes del grup). Per fer això distribuirem el temps de la sessió de 

la següent forma: 

5‟: Formació dels grups 

5‟: Explicació de l‟activitat i elecció d‟un nom per cada associació castellera.  

20‟-30‟: Resolució del problema en grup. 

10‟: Posta en comú. (Els diferents grups expliquen què han fet per resoldre el problema) 

5‟: Ordenar les alçades dels diferents castells. 

Segona Sessió: 

Aquesta sessió els alumnes treballaran de forma individual. 

Activitat 1: (20‟) 

Problema 1: He anat amb la meva mare a comprar carn picada per fer macarrons. Si hem comprat 

0,5kg de carn i cada quilo va a 6,90€, quant ens ha costat ? 

Problema 2: Tres amics compren un regal a en Joan pel seu aniversari. Si el regal els ha costat 17€, 

quants doblers ha posat cadascun? 

Problema 3: Els 15 alumnes d‟una classe han comprat un regal de nadal pel seu tutor. Si el regal 
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els ha costat 16€, quant ha de posar cadascun? 

- Resoldre els 3 problemes de forma individual. 

- Posta en comú i comprovació dels resultats. (Els alumnes expliquen els problemes i com els han 

resolt) 

Activitat 2: (15‟-20‟)Cada alumne ha d‟inventar 1 problema (que sàpiga resoldre) que doni com a 

resultat un nombre decimal. Llavors els alumnes s‟intercanviaran el problema i resoldran el d‟un 

altre company. Una vegada resolt ho retornaran a l‟alumne que l‟ha escrit perquè el corregeixi. 

Activitat 3: (15‟) – Posta en comú. 

Cada alumne dirà el resultat del seu problema, que serà un nombre decimal, i jo els aniré apuntant 

a la pissarra, juntament amb els 3 resultats dels 3 problemes de l‟activitat 1.  

A partir d‟aquí, tots junts, classificarem els diferents tipus de nombres decimals. 

 

Avaluació:  

De la primera sessió cada grup m‟entregarà un full amb la resolució de l‟activitat preparada. A més 

tindré en compte la participació dels diferents membres del grup , el funcionament del grup, i les 

posades en comú. Per això mentre es desenvolupa l‟activitat jo observaré com treballen els 

diferents grups. 

Pel que fa a la segona sessió cada alumne farà les activitats al seu quadern, que a final de la unitat 

recolliré. També tindré en compte la participació i el treball a classe.  

 

 

3. Explicació de l'experiència pràctica 

 

Primera Sessió:  

 

El primer dia que vaig dur a l‟aula la proposta didàctica només van venir 22 alumnes del 24, llavors 

vaig haver de fer 4 grups de 4, i un grup de 5.  

 

Vaig començar explicant l‟activitat i un poc què són els castellers i com fan els castells. Després 

d‟elegir un nom pel grup, es varen començar a mesurar uns amb els altres, i apuntar les alçades als 

seus quaderns. Gairebé 5 minuts després tots els grups em cridaven perquè ja havien acabat. I és 

que els 5 grups ho van fer malament. Com era d‟esperar, van sumar les alçades dels diferents 

components del grup de cap a peus, sense tenir en compte que els peus es posen damunt els ombres, 

i no damunt el cap. Llavors vaig haver de dir que tornessin a revisar el problema, que pensessin 

com es fan els castells, i què fessin un dibuix d‟un castell. En pocs minuts, tots els grups es van 

adonar de l‟error que havien comés. Llavors van tornar a agafar els metres i es van tornar a mesurar. 

Uns grups es van mesurar els caps, i d‟altres es mesuraven del cap als ombres. Uns quinze minuts 

més tard els grups havien “resolt” el problema. 

 

Primer vaig apuntar l‟alçada dels diferents castells a la pissarra. Després vaig demanar als diferents 

grups que contessin als altres com ho havien resolt. Els resultat va ser que només un grup va 

resoldre el problema correctament: dos grups van sumar les mesures de cada membre del grup de 

cap a ombres; altres dos grups van sumar totes les alçades dels alumnes del grup i a aquest nombre 

li van restar la suma de les mesures dels seus caps. I finalment el grup que ho va resoldre 

correctament, va sumar 3 mesures de cap a ombres, dels 3 alumnes més grans del grup, amb 

l‟alçada completa del 4t alumne (el més petit). Tan sols un grup va tenir en compte que la persona 

de dalt del castell, que sol ser la més petita, no té a ningú damunt, i per tant s‟ha de tenir en compte 

la seva alçada completa.  
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Quan ho varem posar en comú, els 4 grups que ho havien fet malament es van adonar de seguida del 

seu error, i van haver de refer el problema.  

 

Després corregírem les alçades dels diferents castells, i ho reescrivírem a la pissarra. Els alumnes ho 

copiaren als seus quaderns, després ordenarem els diferents castells oralment i ja va sonar el 

timbre. (just, just) 

En general el transcurs de l‟activitat va anar molt bé. Em va semblar que aquests alumnes ja havien 

treballat en grups a primària. Una de les incidències, va ser que un alumne bastant conflictiu no va 

voler participar en l‟activitat (cal dir que en general no vol fer res). Un altre aspecte a comentar va 

ser la d‟un alumne diagnosticat i que segueix una ACI a classe. Aquest va participar a la primera 

part de l‟activitat, quan es mesuraven, llavors alhora de resoldre el problema va copiar el que feien 

els seus companys.  

 

Per acabar em va cridar l‟atenció com tots els grups van fer el mateix en un principi, sumar totes les 

alçades. I com després, gairebé ningú va caure en el fet que la persona de dalt del castell no té ningú 

a damunt. És curiós. 

 

Segona Sessió 

 

Pel que fa a la segona sessió no va sortit tant bé com la primera, supòs que en part per la meva mala 

planificació. Aquest dia van venir a classe 23 dels 24 alumnes. L‟activitat va començar tal i com 

vaig planificar, dictant els 3 problemes. Després els vaig donar un temps perquè els ressolessin de 

forma individual i finament van sortir 3 alumnes diferents a la pissarra a explicar com els havien 

resolt.  

 

El primer problema, alguns alumne no van saber l‟operació que havien de fer. I és que si envers de 

0,5kg haguessin estat 2kg, o 3, o 5, és a dir un nombre sencer de kg, si ho haurien sabut fer. El 

segon problema, tot i que tots van veure que havien de fer una divisió, alguns no van treure xifres 

decimals, i altres en van treure una o dues, i no van veure que era periòdic. Aproximadament, un 

50% dels alumnes van tenir bé el problema i van posar el període a la resposta. El tercer problema, 

com el segon, hi va haver alumnes que no van fer bé la divisió, i d‟altres que no van veure que era 

periòdic. 

 

Quan corregíem el segon problema vaig demanar que quina seria la resposta del problema i tots, 

evidentment, em van contestar 5, i jo els vaig demanar que quants doblers serien. Ho vam estar 

debatent una estona, uns deien 5,6, altres 5,66 i altres 5,666(que no pot ser), i els vaig demanar que 

comprovessin a veure si la quantitat per 3 donava 17€. Després de comprovar-ho van veure que no 

donava, i fins que van veure que no podia esser que els 5 posessin la mateixa quantitat. I un alumne 

va dir que dos posessin 5,67 i un 5,66. 

 

Quan vam acabar la primera activitat ja havia passat mitja hora. I vam començar la segona, on cada 

alumne s‟havia d‟inventar un problema on la resposta fos un nombre decimal. Després, es van 

intercanviar els problemes i cada alumne va fer el problema d‟un altre company. I finalment, els 

problemes tornaren a l‟alumne qui l‟havia escrit perquè el corregís. 

 

Aquesta part, no va anar gaire bé, Ja que tots els alumnes excepte un van proposar problemes on el 

resultat donava un decimal exacte, o un nombre enter. Jo pretenia que sortissin decimals periòdics, 

per així llavors poder fer la classificació. 
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Llavors vàrem començar a fer l‟activitat 3, és a dir els alumnes em deien els diferents nombres 

decimals que els havien sortit als problemes i jo els anava apuntant a la pissarra. També vaig 

escriure a la pissarra els 3 decimals dels 3 problemes que jo havia dictat. Llavors, quan havia de 

començar la discussió o reflexió dels diferents tipus de decimals, ja va sonar el timbre. Els vaig dir 

que ho continuaríem el proper dia. 

 

No vaig poder acabar el que havia planificat per dues sessions, així que vaig haver d‟emprar 15 

minuts d‟una altra sessió per acabar l‟activitat 3. 

La propera sessió vaig tornar a escriure tots els decimals a la pissarra i els vaig demanar quines 

diferències observaven entre els diferents nombres. La diferència principal que hi veren va ser el 

símbol del període i el nombre de xifres de darrera la coma. A partir del nombre de xifres de darrera 

la coma, vam fer la classificació a la pissarra. 

 

La segona sessió no la vaig planificar amb suficient temps, i la segona activitat no va fer l‟efecte 

que volia que fes. La primera sessió va anar millor. 

 

 

4. Resultats de l'experiència 

 

Estic molt contenta de com ha anat l‟experiència. No pensava que anés tant bé. 

M‟ha sorprès gratament l‟experiència, sobretot el desenvolupament de la primera sessió. Els 

alumnes han treballat tots molt bé en grup, i tots (excepte un) han participat activament. També em 

vaig sorprendre molt amb els treballs escrits. Jo els vaig dir que havien d‟anar anotant totes les 

dades, i explicant tot allò que feien en cada moment. I en general, tot i algunes rectificacions o 

repeticions que van haver de fer, el resultat final va ser molt acceptable.  

 

 

5. Propostes per millorar la planificació inicial 

 

La segona sessió la canviaria, ja que no dóna temps i amb l‟activitat 2 no s‟aconsegueix el que es 

pretén que és que pareixin els diferents tipus de nombres decimals. 

Llavors una proposta seria repartir-los diferents problemes on apareguin els diferents tipus de 

nombres decimals. I que després diferents alumnes surtin a fer-los a la pissarra i els expliquin als 

altres companys. Finalment, la posada en comú per fer la classificació. 

 

 

6. Conclusions finals 

 

Estic molt satisfeta de com s‟ha desenvolupat aquesta pràctica. I tot i que si fos ara, referia algunes 

coses, en general trobo que ha anat molt bé. No pensava, que funcionàs tan bé. Tal vegada, ha 

ajudat el fet que el primer d‟ESO al qual he desenvolupat la pràctica és un primer bastant bo. Seria 

interessant dur-ho a terme en un altre grup menys bo que tinc. Però amb aquest altre grup, ja havia 

començat el tema, i no ho vaig poder posar en pràctica. Ara, m‟agradaria haver-ho dut a terme amb 

aquest altre grup per poder comparar. 

 

I pel que fa a l‟experiència considero que no ha sigut tant difícil fer matemàtiques seguint la 

filosofia realista. Tot és “fer-ho”, i si entre tots elaboréssim un bon material ho podríem utilitzar 

enlloc dels habituals llibres de text. A més, estic convençuda que els alumnes han disfrutat molt 

més de les matemàtiques aquests dos dies. 
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La resolució de problemes a suport 
Francisca Agulló Climent 

IES Son Pacs 
 

 

1. Introducció i justificació 

 

Dels continguts dels seminari he seleccionat per aplicar a l'aula “la resolució de problemes segons 

Polya”. He seleccionat aquest tema perquè crec que és un dels principals apartats de cada unitat en 

que la majoria d'alumnes tenen pitjor resultats. En concret, i donat que jo impartisc suport de 

Matemàtiques he treballat aquest tema amb alumnes de NEE/NESE, per resoldre problemes 

matemàtics en general i de probabilitat en particular.  

 

Segons Polya l‟estratègia per resoldre problemes matemàtics consisteix en quatre etapes: 

 

1a. Comprendre el problema. 

 Quina és la incògnita?, Quins són les dades?, Són suficients les dades?... 

2a. Concebre un pla. 

 Coneixem un problema paregut?, es pot replantejar el problema?, es pot dividir en 

 problemes per senzills?, ... 

3a. Execució del pla. 

 Aplicar el pla, controlar cada pas controlant que és correcte. 

4a. Examinar la solució obtinguda. 

 Es una solució lògica?, està dins dels resultats esperats?, ... 

 

 

2. La planificació prèvia 

 

Es realitzaran 4 sessions de 55 minuts en horari d'estudi dels alumnes. Cada grup de 2n ESO té dues 

sessions d'estudi a la setmana, aprofitaré aquestes dues sessions d'un grup durant dues setmanes per 

posar en pràctica “La resolució de problemes segons Polya”. En aquest grup hi han sis alumnes amb 

perfil NEE/NESE (diagnosticats o no). Els altres dos grups d'ESO em serviran de referència per 

avaluar els resultats. 

 

S'utilitzarà un aula petita del Institut però, amb molt de recursos 

 ordinador amb xarxa Internet 

 pissarra 

 taula central 

 llibres de text de matemàtiques de diferents nivells 

 material fungible per emprar en demostracions 

  ... 
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SESSIÓ CONTINGUTS METODOLOGIA 

1 - Tipus de problemes de 

proporcionalitat (directa, inversa, 

percentatges, augments i 

disminucions) 

- Explicació dels tipus de problemes amb 

exemples senzills i contextualitzats. 

2 - Lectura comprensiva de problemes 

- Fases en la resolució de problemes 

- Lectura de diversos problemes de probabilitat i 

mitjançat pluja d'idees arribar a la compressió 

exacta del problema. 

- Resolució dels problemes compresos en la 

pissarra, metòdicament (4 fases). 

3 - Resolució de problemes - Plantejament d'un problema en veu alta i per 

escrit, comprensió correcta dels alumnes, 

mitjançant pluja d'idees. 

- Resolució en la pissarra per un alumne amb 

l'aportació d'idees dels companys i guiats pel 

professor. 

4 - Resolució de problemes. 

- Comprovació dels resultats. 

- Lectura comprensiva d'un problema per part de 

cada alumne amb la verificació per part del 

professor de la correcta comprensió. 

- Resolució en la llibreta del problema de forma 

metòdica amb la verificació per part del 

professor de la correcta resolució. 

- Mitjançant la puja d'idees es demanarà als 

alumnes quin són els resultats esperats (rang de 

valors), verificació de que els resultats obtinguts 

són lògics. 

 

La avaluació final serà els resultats en els exàmens. 
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3. Explicació de l'experiència pràctica 

 

SESSIÓ 1 

Descripció:   
Vaig dividir la pissarra en quatre parts, en cada una de les parts vaig explicar quan un problema és 

de un tipus i com es resol aquest tipus. 
 

                          PROPORCIONALITAT DIRECTA                                                             PROPORCIONALITAT INVERSA 

 

Quan apareixen dos o més magnituds relacionades, de forma que al        Quan apareixen dos o més magnituds relacionades, de forma que al 

multiplicar/dividir  una per una constant l'altra queda                               multiplicar/dividir  una per una constant l'altra queda          

multiplicada/dividida  per la mateixa constant.                                          dividida/multiplicada  per la mateixa constant.          

 

Exemple: En Joan ha tardat 2 hores a escriure 6 pàgines.                          Exemple: Si 30 gallines tarden 10 minuts  a consumir un sac de pinso,  

Quantes pàgines escriurà en 6 hores?                                                          quan hi tardaran 50 gallines? 
 

             TERME DESCONEGUT EN PROBLEMA DE PERCENTATGES              AUGMENTS I DISMINUCIONS PERCENTUALS 

 

Es tracta d'un problema de proporcionalitat directa, en la que sempre       Es tracta de calcular el tant per cent d'una quantitat. Si és augment es  

 la quantitat de una de les magnituds és 100.                                                        Augment: (100+augment)% 

                                                                                                                               Disminució: (100- augment)% 

Exemple: Un jugador a encistellat 15 de 25 tirs lliures. Quin és el             

seu percentatge d'encerts?                                                                             Exemple: un anell que val 80€ s'ha rebaixat un 12%. Quant val ara? 

Vaig explicar com resoldre una regla de tres directa, inversa, com calcular percentatges. Vaig 

resoldre els exemples plantejats: identificant les magnituds, plantejant la regla de tres o 

percentatge, calculant i comprovant el resultat. 

Els alumnes van copiar el escrit en la pissarra. 

Observacions:    
Els alumnes han valorat positivament el veure els 4 tipus de problemes junts, ja que hara veuen 

que són diferents.  

 

SESSIÓ 2 

Descripció:   
Jo vaig anar plantejant un sèrie de problemes, i per cada u d'ells els alumnes anaven dient quin 

eren les magnituds, quina relació havia entre elles, en quin dels tipus de problemes que havien 

explicat en la sessió anterior el classificarien. Una vegada identificat i compres jo el resolia en la 

pissarra aplicant les quatre fase de Polya de forma camuflada(als alumnes no se'ls explica les fases 

de Polya) 

Observacions:    
Els alumnes identifiquen clarament el tipus de proporcionalitat directa i inversa, però determinar el 

terme desconegut en un problema de percentatges els consta prou ja que són alumnes amb 

problemes de raonament lògic. 

 

SESSIÓ 3 

Descripció:   
Els he preparat quatre problemes (un de cada tipus no ordenats), per cada problema els he preparat 

una plantilla: 
 

PROBLEMA 

…........................ 

…............................. 

MAGNITUDS: _______________, __________________. 
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RELACIÓ:        DIRECTA  /  INVERSA / SENSE RELACIÓ 

 

TIPUS PROBLEMA:  PROPORCIONALITAT DIRECTA  / PROPORCIONALITAT INVERSA /  TERME DESCONEGUT EN 

PROBLEMA DE PERCENTATGES  /  AUGMENTS I DISMINUCIONS PERCENTUALS 

 

RESOLUCIÓ: 

 

 

 

COMPROVACIÓ: 

 

  

Una vegada que han llegit el problema hem decidit entre tots quin eren les magnituds i a quin tipus 

de problema corresponia, desprès cada alumne a resolt el problema en el full, desprès d'un temps 

un dels alumnes a sortit a la pissarra i la resolt metòdicament. 

Només ha donat temps a resoldre 2 problemes. Els problemes no resolts els han de intentar 

resoldre en casa 

Observacions:    
Ha segut una sessió molt participativa, i molt positiva pels alumnes ja que han aconseguit entendre 

i resoldre 2 problemes que en el grup classe el pareixia impossible. 

 

SESSIÓ 4 

Descripció:   
En aquesta sessió 2 alumnes han resolt els dos problemes que ens quedaven amb l'ajuda del 

professor i les aportacions de la resta d'alumnes. 

Donat la major dificultat del tipus de problemes  “TERME DESCONEGUT EN PROBLEMA DE PERCENTATGES” 

hem dedicat aquesta darrera sessió per resoldre 2 problemes més d'aquest tipus. 

Jo els plantejava els problemes i els anava resolvent en la pissarra, però sempre demanant als 

alumnes quin seria el següent pas i com ells pensaven que el podrien resoldre. 

Observacions:    
Encara que potser que no tots els alumnes siguin capaços de ells soles resoldre algun d'aquests 

tipus de problemes, els alumnes i jo valorem molt positivament aquestes quatre sessions, ja que, 

han aprés una forma d'envestir els problemes. 

 

 

4. Resultats de l'experiència 

 

Com ja he anat comentat l'experiència ha segut molt positiva, els alumnes han millorat la seva 

autoestima, ja que, han vist que allò que ells es pensaven era impossible d'entendre per les seves 

mancances ara han vist que tenen una possibilitat. 

 

A la setmana següent el grup classe va fer l'examen d'aquest tema i els resultats han segut molt 

positius, els alumnes NEE/NESE (amb examen adaptat) del grup on vaig aplicar la “resolució de 

problemes” van intentar en 100% resoldre els problemes plantejats i un 50% els van fer 

correctament. Els grups on no es va aplicar l'experiència, cap dels alumnes NEE/NESE van intentar 

resoldre els problemes. 
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5. Propostes per millorar la planificació inicial 

 

La veritat és que no canviaria el plantejament perquè ha funcionat molt bé. 

Per a que realment aquesta feina sigui útil hauria de fer-se per cada tema. 

 

 

6. Conclusions finals 

 

Ha segut una experiència molt positiva, tant pels resultats com per la motivació i participació dels 

alumnes. 
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Factors que intervenen en la resolució de 

problemes 
Carmen Joven i Xelo Ferrer 

IES Son Ferrer 
 

 
1. Introducció 

 

Prenent com a base els textos analitzats a les reunions, ens hem centrat més en aquell que parla de 

“factors que intervenen en el procés de resolució de problemes matemàtics”. Hem agafat com a idea 

inicial els 3 aspectes que s‟assenyalen al text per a aprofundir en la investigació sobre “como 

ensenyar a traves de la resolució de problemes”. 

 

1.-El rol del professor en una classe centrada en la resolució de problemes. 

-Com em plantejo el meu treball quant resolc els problemes? 

-Quines preguntes poden ser adequades? 

-Com intervenir sense impedir que la resolució segueixi en les mans dels alumnes? 

 

2.-El que realment passa en les classes centrades en la resolució de problemes. 

-Com enregistrar les incidències, les respostes, les intervencions d‟alumnes i meues? 

-Necessito canvis en la distribució del alumnat? 

-Com avaluar els avanços dels alumnes? (de 0 a 10) 

-Com fer-los treballar en grup? De quina forma cal fer els grups? 

 

3.-La investigació deu centrar-se en els grups i no en els individus. 

-Com fer-ho sense que hi hagin canvis dins la programació? 

-Com treballar per propiciar la interacció entre els alumnes de tot el grup? 

 

 

2. Planificació prèvia: 

 

En base a tot això ens hem plantejat aquest objectiu per a 2n d‟ESO: 

 

* Introduir el tema d‟àlgebra mitjançant el plantejament d‟alguns problemes. 

 

* Volem obtenir el coneixement de base dels nostres alumnes i les estratègies de resolució que 

empren. 

 

1.-CONTINGUTS: 

 

- L‟àlgebra com a eina per generalitzar 

- Traduir un problema al llenguatge algebraic, fins on arriben. ( n, n+20...)  

- Reconeixement d‟una identitat i una equació. 
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2.-ACTIVITATS 

- 5 problemes diferents amb balances 

- 1 amb cubs 

- 1 problema clàssic on s‟ha de plantejar una equació (que també es pot resoldre sense 

equació, anant provant..) 

 

*En Sergi fa un recorregut en bicicleta de 300 Km en 4 dies. Cada dia (a partir del segon) fa 

20 km més que d‟anterior. Quants km ha recorregut el primer dia? 

 

3.-METODOLOGIA 

El nostre plantejament suposa no donar models per que els alumnes els reproduesquin, recollir i 

respondre a les preguntes i animar-los a continuar en el seu procés mitjançant el plantejament 

d‟altres noves preguntes. 

Intentem crear un ambient de treball on els alumnes pensen i s‟aprofiten alhora de les conclusions 

d‟altres companys. Per això proposarem inicialment l‟anàlisi de situacions presentades amb 

dibuixos (balances) i d‟aquesta manera emprem un codi gràfic que permet la comprensió del 

problema als alumnes estrangers. 

Es presenten a tots donant temps i plantegem una pluja de idees. 

Per tal d‟aprofitar les intervencions dels alumnes i obtenir informació per avaluar el procés serà 

necessari tenir un full d‟enregistrament. 

Nosaltres no l‟hem fet, però una vegada feta l‟experiència hem vist que es necessari. 

 

4.-TEMPORALITZACIÓ 

- 5 sessions per fer-ho i una per ficar-ho en comú. 

 

5.-AVALUACIÓ 

  Han entregat un dossier on explicaven cada activitat i tots els passos que han fet per resoldre-la per 

escrit. 
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3. Explicació de l’experiència pràctica 

 

Els problemes que els varem plantejar van ser: 

 FULL   1 

 
   

Matemàtiques 2 ESO  (pàg. 65)  Editorial Teide. 
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FULL 2.         EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES 

 

A) Escriu el nombre de cubs que necessites per fer torres com aquestes si tenen 6 pisos, 7 pisos, 

8 pisos, 10 pisos. I per a m pisos?ho pots demostrar? 

 

 

B)1  Tenim els mateixos objectes als dos plats de la balança 1? 

Escriu la situació de la balança amb números i lletres. Pots dir el pes de la caixa? 

 

B)2  Pots dir quantes bolles substitueixen al cub de l‟esquerra? 

        Quin és el valor del cub? 

        Escriu amb números i lletres el procés per a obtenir el pes del cub 

 

 
 

Anaya 2 ESO , pàgina 116. 
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FULL 3 

 

PROBLEMA CLÀSSIC 

 

  En Sergi fa un recorregut en bicicleta de 300 Km en 4 dies. Cada dia ( a partir del segon) fa 20 km. 

més que l‟anterior. Quants km ha recorregut el primer dia? 

 

Llibre de l‟alumne , editorial Teide 2 ESO pàg. 82, activitat 5. 

 

 

4. Conclusions 

 

-L‟experiència ha estat molt positiva tant per als alumnes com per al professor/a. 

- Han participat molt i han mostrat interès. 

- Han parlat entre ells i (en general) aprofitaven les aportacions dels companys. 

- S‟han esforçat en presentar per escrit allò que havien treballat a classe. 

- Han agafat confiança per començar el nou tema. 

- Escriure la solució amb totes les passes de forma clara i ordenada. 

 

* Com a conclusió final direm que hem introduït l’àlgebra d’una forma més realista, amb la 

resolució de problemes on apareixen expressions algebraiques i equacions de manera molt intuïtiva. 
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L’interès simple 
Sandra Ramón Planells 

IES Marratxí 
 

 

1. Introducció i justificació 

 

La proposta d‟aplicació a l‟aula que he dut a terme ha estat aplicada a un grup de 2n d‟ESO de 

quinze alumnes i està emmarcada dins del tema de Proporcionalitat numèrica, concretament en 

l‟apartat de percentatges.  

Es tracta que els al·lots arribin a deduir la fórmula de l‟interès simple que apliquen els bancs, així 

com explicar-los un poc el funcionament d‟aquests. L‟aplicació es portarà a terme durant una sessió 

i està pensada seguint la filosofia realista que hem conegut durant aquest seminari, intentant posant 

en pràctica els principis d‟ensenyament matemàtic d‟aquesta filosofia (sense ser massa pretensiosa, 

només es tracta d‟una sessió), especialment el principi de guia. 

 

 

2. La planificació prèvia 

 

Vaig començar per pensar els agrupaments que faria, intentant distribuir l‟heterogeneïtat de l‟aula i 

vaig fer 5 grups de 3 alumnes cada un (no hi ha cap alumne ACI; sí hi havia alumnes amb més i 

menys interès per les matemàtiques i alumnes als que els hi costa més i menys) 

Una vegada fet això vaig començar a planificar l‟activitat en sí:  

- Començaria fent una breu introducció de l‟interès simple partint de les idees que tenguéssin 

ells, i concretant i aclarint el que fes falta 

- L‟activitat que haurien de portar a terme és construir la fórmula de l‟interès simple. Per això, 

partirien del càlcul d‟uns casos concrets, per més tard i de manera guiada, poder arribar a la 

fórmula:  

  

100

·· trC
CC i

if  

on:  :fC capital final 

  :iC capital inicial 

  :r rèdit 

  :t  temps (en anys) 

 

 Els casos concrets a estudiar seran:  

1. Tenim 500 € al banc. Quins diners tendrem dins d‟un any a un 4 % anual? 

2. I en 2 anys? 

3. I en 4 anys i mig? 

4. Tenim 2000 € al banc. Quins diners tendrem dins d‟un any al 4 % anual? 

5. I al 3 % anual? 

6. I al 10 % anual? 
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- Seria també una petita introducció a l‟àlgebra (tema que començaran després) sobre tot en el 

pas que es fa d‟estudiar casos concrets a arribar a la fórmula final. 

 

 

3. Explicació de l'experiència pràctica 

 

La idea va partir d‟un dia que vaig demanar on aplicàvem els percentatges i una de les idees va ser 

als interessos bancaris, i un alumne va aprofitar per dir que ell tenia 500 € a una llibreta del banc, 

però que no li feien res d‟interès: “em poden donar interès encara que només siguin 500 €”? Em va 

semblar una bona idea explicar aquest tema amb més profunditat. 

 

Quan vaig entrar a l‟aula i vaig proposar aquesta activitat en grup, varen fer seguir totes les meves 

instruccions, però vaig deduir que preferien fer classe normal, i no una activitat en grup. 

 

Una vegada fetes les reparticions, vaig començar a explicar l‟interès bancari, fent la pregunta de si 

algú podia explicar de què es tractava. I en aquest moment un alumne va dir que era un percentatge 

dels nostres diners que nosaltres pagàvem al banc perquè ens els guardèssin; i que era d’aquí d’on 

es treien els diners per mantenir les oficines, pagar els empleats... Davant d‟aquest comentari, altres 

companys varen dir que no, que era el percentatge que ens donaven pels diners que dipositàvem al 

banc, així que vaig concretar i ampliar aquesta idea, explicant de manera molt senzilla com els 

bancs treien beneficis dels diners que els prestàvem i com ens en donaven una part.  

 

Seguidament, vaig explicar l‟activitat a realitzar (aconseguir la fórmula de l‟interès simple que 

utilitzaven els bancs) i les 6 preguntes que havien de contestar. La meva idea era, una vegada 

contestades les preguntes, anar grup per grup i guiar-los per poder arribar a la fórmula final. 

 

Varen contestar les preguntes sense cap problema, primer calculant l‟interès pròpiament dit i 

després sumant el capital inicial. Com la idea de fer el pas a la fórmula grup per grup no va 

funcionar (tots varen acabar alhora; i mentre m‟esperaven, es posaven a xerrar), vaig fer 

l‟explicació per tots els grups. 

 

Els vaig demanar que em donessin fórmules que coneixessin; varen sortir:  

 

- L‟àrea d‟un quadrat: 2ca  

- Velocitat d‟un mòbil: 
t

d
v  

Vaig agafar aquesta segona fórmula i vàrem deduir que la v era de velocitat, la d era de distància i la 

t era de temps. I que per tant, el que havien de fer primer de tot era enumerar totes les dades que 

apareixien en el problema i buscar una lletra representativa per a cada una de les d‟elles. Explicat 

això, alguns grups ho varen entendre tot d‟una i a alguns altres, vaig haver-los de tornar a explicar i 

ajudar-los en l‟enumeració de variables. 

Varen sortir idees com: d  diners, i  interès, a anys, ... 

 

El més difícil d‟explicar va ser la substitució de les dades per les lletres que havien acordat, on 

també vaig haver d‟aconsellar, rectificar, i encaminar alguns grups. Al final, dos grups van arribar a 

la solució final i va tocar el timbre; per tant, als altres tres grups els va quedar com a feina trobar-la 

de manera individual a casa seva per corregir-ho el pròxim dia.  

 

La majoria va portar la feina feta al dia següent, i una vegada escoltades totes les fórmules, vaig 

donar la fórmula universal, explicant el significat de cada lletra.  
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4. Resultats de l'experiència 

 

Els resultat acadèmics obtinguts varen ser prou bons, doncs tots varen saber resoldre les 6 preguntes 

inicials, es varen interessar pel tema i la majoria varen intentar cercar noms per les variables i la 

fórmula final.  

 

El que més em va sobtar és que els costava molt fer feina en grup i vaig haver de dir 5 vegades que 

era una activitat en grup, perquè el que feien era fer les activitats individualment, em cridàvem per 

demanar si estava bé, i era quan m‟adonava que era una producció pròpia, i no el resultat de la 

meditació del grup. Vaig intentar que col·laboressin per trobar les respostes; però els més vius 

preferien fer-ho tot sols, i als que més els costava preferien xerrar entre ells.  

Això no hauria passat si realitzés més activitats grupals a classe, una proposta que tendré en compte 

durant tot el curs.  

 

 

5. Propostes per millorar la planificació inicial 

 

Ara veig que canviaria la distribució dels grups, que en principi pensava que era heterogènia. Però a 

la vegada, vaig fer grups d‟alumnes que tenguèssin bona relació dins de l‟aula, doncs vaig pensar 

que l‟acollirien millor si el grup es portava bé. Ara ho faria de manera diferent; mesclant més la 

gent es poden conèixer altres maneres de fer feina; també no tenen tants de temes en comú, i és més 

difícil despistar-se. Per tant, pens que hauria d‟haver pensat els grups millor. 

 

 

6. Conclusions finals 

 

He de trobar més temps per fer més activitats en grup, doncs es pot conèixer tant la manera de fer 

feina dels alumnes com corregint un examen o una activitat en paper. 
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La resolució de problemes amb alumnes amb 

dificultats 
M. Eulàlia Bonet 

IES Josep Sureda i Blanes 
 

Curs al que s‟aplica: 

2n d‟ESO 

 

 

Característiques del grup: 

Són 18 alumnes, la majoria d‟ells són alumnes NESE. Hi ha bastants casos de dislèxia, discalcúlia, 

problemes de motricitat fina, i també trastorn per dèficit d‟atenció. També hi ha alguns casos 

d‟alumnes d‟integració. 

 

 

Motivació: 

Aquests alumnes que he descrit tenen prou mancances i prou necessitats com perquè la forma 

d‟impartir la matèria no pugui ésser la metodologia clàssica. Els alumnes estan desmotivats, i 

alguns d‟ells tenen fòbia escolar. Estan esperant fer els 16 anys per anar-se‟n de l‟institut. Alguns 

d‟ells venen perquè Serveis Socials els obliguen cada matí. També hi ha un cas d‟un alumne que 

està en el programa GREC, i fa un horari reduït. 

 

Escriure i llegir és, per molts d‟ells, una dificultat molt més gran del que ens poguem imaginar. 

Comprendre un text, sobretot en català, de 2 o 3 línies pot dur uns 10 minuts de feina.  

 

Per aquests motius, el que intent, a les classes que tenc amb ells (no només els tenc a matemàtiques) 

és que aprenguin a fer una lectura i una escolta comprensiva, i que aprenguin a fer deduccions 

raonades i les sapin explicar, que sapin comunicar allò que saben als seus companys i també a mi. 

 

Intent també que tenguin el quadern en ordre, i donar-los uns apunts molts bàsics i clars que han de 

copiar de la pissarra, i fer uns exercicis, que solen fer entre tots. Això els ajuda, no només a l‟hora 

d‟estudiar, sinó també fer-se càrrec de tenir el material curiós i net, aprendre a utilitzar el sistema de 

colors de bolígraf per títols, enunciats, apunts, i també el correcte ús del llapis. 

 

L‟aplicació didàctica que he fet del seminari Matemàtica dia a dia (iniciació) ha estat per motivar 

aquests alumnes a la resolució de problemes. 

 

M‟havia trobat molts cops a classe que, quan tenien un problema de la unitat que estàssim veient al 

seu davant, els agafava un pànic a raonar-lo. Era un prejudici que tenien davant els problemes, 

perquè pensaven que ells eren incapaços de resoldre‟ls. Prefereixen fer feina mecànica. El curs 

m‟ha servit d‟excusa per eliminar aquesta manera de pensar tan negativa enfront dels problemes 

matemàtics, i per fer-los raonar lògicament durant tota l‟hora de la classe, i no només una vegada a 

la setmana. 
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Procediment: 

El que he fet ha estat dedicar unes setmanes només a resoldre problemes durant tota l‟hora de 

matemàtiques. 

 

Les setmanes que he escollit han estat la darrera setmana abans de vacances, i la primera en tornar 

de vacances. 

 

Els problemes que he escollit han estat molt variats. La meva intenció no era, ni introduir un tema, 

ni reforçar el que havíem vist. El que jo m‟havia proposat, com ja he dit, era que perdessin la fòbia 

als problemes matemàtics. 

 

Vaig ajudar-me d‟un llibre de primer d‟ESO de l‟editorial ANAYA, que té, com a tema introductori, 

un capítol dedicat exclusivament a la resolució de problemes. També vaig treure idees i problemes 

de lògica d‟altres fonts (altres cursos realitzats, llibres com “Matemàgica “, ...). 

 

 

Temporalització: 

 

 15 desembre 2008: 
Dedicar la classe a la seqüència de passes que s‟han de fer per resoldre un problema.  

 

Els alumnes són els que, en un principi, diuen les passes que s‟han de fer i l‟ordre. Jo els ajud un 

mínim: només a l‟hora de l‟expressió, ja que els costa fer frases ben elaborades i amb sentit. 

 

Després jo els corregeixo les poques coses que estan equivocades. 

 

Més tard jo els pas una fotocòpia on hi ha les passes, però estan totalment desordenades.  

 

La feina que han de fer és retallar-les i aferrar-les en l‟ordre correcte.  

 

 16 desembre 2008 

Han de seure en cercle, de manera que puguin parlar entre ells. Feim una sèrie de problemes. 

 

El primer problema és un problema on no hi ha cap enunciat, sinó que és totalment visual. És un 

dibuix i ells han de saber on està la incògnita del dibuix, i resoldre-la utilitzant el raonament lògic, i 

també operacions matemàtiques (sempre senzilles) 

 

Amb aquest problema vaig motivar molt als al·lots, ja que molts d‟ells es perden dins els enunciats. 

 

Una vegada resolt, vaig passar a alguns problemes del mateix estil, on havien d‟utilitzar la lògica, i 

després havien de resoldre alguna operació matemàtica molt senzilla. Però ara ja havien de llegir 

l‟enunciat. 

 

Per acabar la classe, quan els alumnes ja estan cansats, vaig posar-los alguns problemes geomètrics, 

on havien, tan sols d‟utilitzar l‟enginy, i no havien de llegir ni comprendre cap enunciat, que és el 

que més els cansa. 

 

 17 desembre 2008 
No se va poder fer feina perquè jo no hi era. 
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 19 desembre 2008 

És el darrer dia de classes. Durant aquesta classe els faig jugar amb unes monedes i bitllets falsos 

extrets de l‟antiquat “Joc de l‟euro”. 

 

Aprofit per fer taller d‟economia domèstica, per fer càlcul amb nombres decimals, i també per 

millorar l‟ús de la calculadora. 

 

Molts d‟ells venen de famílies botigueres, per tant se sentien identificats d‟alguna manera amb els 

majors de ca seva i això els motivava. 
 

 7 de gener 2009 

Acabats d‟arribar de les vacances de Nadal, els al·lots no estaven molt motivats per treballar. Els 

vaig posar en cercle, per continuar resolent els problemes. Dos dels alumnes no van voler participar, 

en un principi. Vam estar fent jocs de lògica, on tots es van implicar moltíssim. Fins i tot aquells 

que, en un principi no havien volgut participar, ara lluitaven per ésser acceptats en el grup. 

 

 9 de gener 2009 
El darrer dia que dedic a aquest mòdul. Els alumnes ja han aconseguit perdre la por als problemes. 

Ara els agrada, i tenen més facilitat per pensar i deduir. Els darrers problemes de la sèrie van 

adreçats a la introducció del tema següent. 

 

 

Recursos: 

 

Senzillament, la pissarra, i en alguna ocasió el llapis i paper. He aprofitat aquestes setmanes perquè 

els nins no haguessin de fer ús del quadern, ni de les avorrides “fitxes”. Només es tractava d‟emprar 

el seu cap, el seu raonament. Per donar les solucions ho havien de fer amb frases correctes, 

observant i millorant la seva expressió oral. 
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Taller de matemàtiques 2n d’ESO. 

Programació d'aula. 
Mayra Macias Lopez 

IES Madina Mayurqa 
 

 

1. Introducció i justificació 

 

  La filosofia realista per a l'ensenyament de les matemàtiques implica, en aquest temps d'inici 

d'aplicació en les aules, un esforç considerable de programació, experimentació i avaluació. 

Tanmateix l'esforç dona resultats molt aviat i, en molts casos, molt satisfactoris. 

  

  A poc a poc, els principis de la RME (Educació Matemàtica Realista), en particular el 

principi de reinvenció guiada i el principi d'interacció, es poden anar aplicant a la gestió d'aula 

diària combinant-ho amb la metodologia anterior que ha estat consensuada pel departament a 

principi de curs. 

 

  Així, he trobat més viable posar en pràctica en major grau la filosofia realista en el taller de 

matemàtiques de 2n d'ESO donat que la programació em permet més llibertat d'experimentació. 

 

 

2. La planificació prèvia 

 

 Els continguts treballats en les següents activitats se centren en el tema que els alumnes 

treballen a la matèria comuna (potències, proporcionalitat, etc.) i es combinen amb altres continguts 

treballats anteriorment o que s'introdueixen en el moment necessari. 

 

 El taller es fa dues hores a la setmana. L'objectiu de la programació és, tal i com s'havia 

acordat amb el departament, reforçar els continguts i procediments que els alumnes aprenen en la 

matèria comuna. 

 

 Les activitats duren una, dues o tres sessions màxim. Al començament de la sessió 

s'expliquen les pautes de l'activitat i l'avaluació als alumnes fins que no queda cap dubte. 

 

 Cada activitat està pensada per a que els alumnes treballin individualment o en grups de 

diferents components. 

 

 He procurat proposar activitats molt variades, combinant treball en paper, amb vídeo i amb 

ordinadors.  
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 A continuació faig un llistat de cinc d'aquestes activitats (Annex1) amb les sessions i els 

conceptes principals que treballen.  

    

Sessions Títol activitat Conceptes 

3 Activitat: “El secret està en la base 2” 
Sistemes de 

numeració i potències 

1,5 Resolució de problemes (I) Decimals 

1 Exercicis de fraccions amb l'ordinador Fraccions 

1 
Visualització de vídeo sobre història de 

les matemàtiques. 

Història, sistemes de 

numeració i notació 

científica 

2 Resolució de problemes (II) 
Decimals i 

 proporcionalitat 

 

 

3. Explicació de l'experiència pràctica 

 

  Els alumnes d'aquest grup (19) són alumnes que van escollir l'assignatura optativa de taller 

de matemàtiques al començament del curs. Hi ha alumnes de cadascun dels 4 grups de 2on d'ESO 

que té aquest centre. A més, cada grup té un professor de matemàtiques diferent. 

 Tanmateix la dinàmica del grup és bona i l'actitud envers les matemàtiques també. 

  

Les pautes de desenvolupament de cada activitat es troben al començament de cadascuna per 

tal que sigui més pràctic alhora d'aplicar-ho en futures sessions. 

 

 

4. Resultats de l'experiència 

 

  El fet d'explicar les pautes tant de l'activitat com d'avaluació al començament de cada 

activitat dona resultats molt positius ja que, si els alumnes saben què han de fer i com se'ls avaluarà, 

realitzen l'activitat amb més motivació. A més a més, aquesta dinàmica crea un clima d'enteniment 

entre ells i el professor. 

 

A continuació comentaré els resultats de cada activitat: 

 

Activitat “El secret està en la base 2”: l'eina del joc resulta molt motivadora i permet improvisar 

qüestions molt diverses segons el grup d'alumnes amb que es fa. 

En quant al treball de la segona sessió, va fallar molt la comprensió lectora dels enunciats que vaig 

proposar i fins que no van entendre què demanava no van avançar. Finalment van elaborar el joc i 

van entendre força bé les descomposicions de nombres en base 2. No va donar temps d'arribar a 

l'escriptura en base 2. 

 

Activitat “Resolució de problemes (I)”: els problemes proposats van resultar força interessants i el 

fet de que cada pregunta es puntuaria segons els grups que l'encertaven, també va resultar molt 

positiu alhora de concentrar-se a fer-los.  

El sistema de puntuació s'ha d'ajustar ja que les notes van ser massa baixes per alguns grups que van 

treballar molt. 
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Activitat “Exercicis de fraccions amb l'ordinador”: la destresa dels alumnes amb l'ordinador va fer 

que alguns acabessin abans de temps amb el paquet d'activitats proposat inicialment i van poder 

començar amb altres paquets proposats a la mateixa pàgina web. 

El fet de que l'ordinador et dona el resultat immediatament fa que ells mateixos cerquin la resposta 

correcta i s'adonin de l'error comés. 

L'activitat els hi va resultar molt motivadora. 

 

Activitat “Visualització de vídeo sobre història de les matemàtiques”: la proposta de fer diverses 

pauses per realitzar les qüestions sobre el vídeo fa l'activitat molt més dinàmica i manté l'interès 

dels alumnes en tot moment. 

Van repassar conceptes treballats a començament de curs i van poder enllaçar-los amb altres no 

estudiats però molt quotidians o, si més no, interessants. 

Com que la qualitat del so de vídeo no era molt bona, els alumnes van tenir dificultats per poder 

escoltar tota la informació i les respostes a les meves preguntes no van ser del tot positives. 

 

Activitat “Resolució de problemes (II)”: com que el format d'aquests problemes és força diferent al 

que es troben habitualment als llibres i/o a les classes de la matèria comuna, van tenir problemes de 

comprensió dels enunciats, taules i gràfics. 

Tanmateix, un cop entès l'enunciat, van resoldre força bé les qüestions proposades. Menys els 

problemes sobre fraccions que van resultar més difícil que els altres. 

L'exposició als companys no van saber-la fer gaire bé. Tenen moltes dificultats en concentrar-se per 

exposar. 

 

 

5. Propostes per millorar la planificació inicial 

 

En general crec que s'ha d'incidir molt en la comprensió lectora ja que és on he trobat més 

dificultats. 

En la primera activitat caldria dedicar més temps als comentaris sobre base 2 i sistema binari que al 

joc ja que si no, a la sessió següent, no poden realitzar bé l'activitat. 

Cal millorar el sistema d'avaluació-puntuació en la resolució de problemes i exposició de 

resolucions a la resta de companys. 

 

 

6. Conclusions finals 

 

 En les activitats que he proposat he procurat sempre fer un disseny destinat també a una 

programació de matèria comuna mirant de cobrir els conceptes i les competències que ens indica el 

currículum. 

 

 He notat, en tots els cursos que imparteixo, una millora en l'aprenentatge amb pautes del 

mètode realista quant a la motivació dels alumnes, actitud vers l'assignatura, enteniment entre els 

alumnes i jo, un aprenentatge dels conceptes i de les destreses matemàtiques més duradera i una 

actitud més positiva davant dels problemes i la seva resolució. 
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7. Annex. 

 

ACTIVITAT: “El sistema binari”   2on ESO 

 

Objectius:  

 

 Veure un altre sistema de numeració i una altra aplicació de les potències. 

 Joc i treball manipulatiu. 

 Treballar en grup. 
 

Avaluació: 

 

 Observació de l'actitud, l'interès, participació i el treball de l'alumne a l'aula. 

 Saber redactar en grup l'explicació del joc i del sistema binari. 

 Comprendre un text i saber traduir del sistema binari al sistema decimal. 

 Elaborar les cinc taules corresponents al joc (saber construir la taula tots iguals, saber 
calcular quins números van a cada taula). 

 Ser acurats en la presentació de les activitats i en la construcció de les taules. 

 

Material: 5 taules de números en fulls DINA4, folis DINA4 i DINA5 i regles. 

 

Metodologia: 

 

1ª Sessió (55 min): 

 

Fer el joc d'endevinar el número que pensen d'unes taules que el professor va mostrant i que 

corresponen als números que, escrits en base 2, tenen el primer número de la taula en la seva 

descomposició. 

  Anar preguntant si tenen hipòtesis de com es calcula el número escollit. 

 

Al quadern:  

◦ Escriuen el títol del joc “El secret està en la base 2” , fan la taula de primeres potències 
de 2 i calculen alguns números com a suma de potències de dos. 

◦ Sistema binari: explicar i fer exemples d'escriptura en binari. Comentar com els 
ordinadors treballen en binari. 

 

2ª i 3ª Sessió (55-90 min): 

 

 Treball en grups de 4. 

 Recordar el joc i el sistema binari explicats en la sessió anterior. 

 Repartir fitxa d'instruccions per al treball en grup (full següent) i el material per a la 

construcció del joc. 
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TALLER DE MATEMÀTIQUES 2ON ESO 

TREBALL EN GRUP 

 

Data: ___________        NOTA: _____ 

 

Nom i llinatge dels components: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

EL SECRET ESTÀ EN LA BASE 2. SISTEMA BINARI 

 

Instruccions: en la següent activitat en grup valoraré la independència, bona presentació i 

col·laboració de l'equip a l'hora d'entendre els enunciats i fer les activitats. En acabar la classe 

m'entregareu només aquesta fitxa. 

 

1.- Recordeu el joc d'endevinar un número de l'1 al 30 fet a la sessió anterior? Expliqueu-lo en 

aquest requadre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Reviseu el que vàreu apuntar al quadern. Traduïu entre els quatre els números d'aquest text que 

estan escrits en sistema binari i contesteu la pregunta: 

 

“ La successió de Fibonacci, és curiosament el primer enigma al que s'han d'enfrontar els 

protagonistes del best-seller El Codi Da Vinci, de Dan Brown. Aquesta successió de nombres, 

escrits en codi binari, és la següent: 1, 10, 11, 101, 1000, 1101, etc i així cada número és la suma 

dels dos anteriors. Quin és el següent número?” 

 

 

 

 

 

 

3.- Ara heu de construir, cadascú de vosaltres, el joc per endevinar un número secret de l'1 al 30. 

Amb els mig folis que us he donat, heu de construir les taules com vulgueu (no cal que siguin 

rectangulars i quadrades com les que us vaig portar jo) però atenció: han de ser TOTES IGUALS, 

és a dir, cadascú dels components del grup haurà de tenir una còpia exacta dels jocs dels seus 

companys de grup. L'originalitat compta però acabar-ho abans de que soni el timbre també!
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Problemes amb nombres decimals 

 

Objectiu: 

 Resolució de problemes. 

 Càlculs amb decimals sense calculadora. 

 Treball en grup. 
 

Avaluació: 

 

 Amb l'objectiu de que cada parella treballi concentrada en els problemes i no es distregui 
comentant les respostes amb altres parelles, cada problema es puntuarà amb 10 punts 

dividit pel número de parelles que el tenen bé. 

 A més, es puntuarà sobre 10 punts la presentació i el treball fet a l'aula. 

 Per últim, la parella que faci més problemes té 10 punts extra. 
 

Material: 

 Fotocòpies amb els enunciats. 
 

Metodologia: 

 

 1ª sessió (55 min):  

 Els alumnes se distribueixen en grups de 2. 

 Es reparteix una fotocòpia a cada parella i s'explica el mètode d'avaluació. 

 No poden usar calculadora. 

 Quan acaben, han d'entregar al professor el full de respostes. 
 

 2ª sessió (20 min): 

 

 Comentar avaluació de les respostes entregades en la sessió anterior. 

 Posada en comú de les respostes i mètodes de resolució. 
 

 

Solucions: 

 

1.- 45,11 €  //  52,73 $ 

2.- 7 trossos i sobra 0,46 m // 8 trossos i sobra 0,56 

3.- 6 cm 

4.- 120,9 kg 

5.- 1,06 kg 

6.- 33 ampolles 

7.- 8,42 € 

8.- 3,71 m cada pis 

9.- 0,48 kg cada bossa.
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Problemes amb nombres decimals 

 

1. Una persona rep 25,72 euros i 37,28 dòlars. Si gasta 1250 cèntims d‟euro i 1 euro equival a 1,169 

dòlars, expressa de quants diners disposa al final. 

a) En euros, b) En dòlars. 

 

2. Una corda de 5,36 m de llargària es divideix en trossos de 0,7 m cadascun. Calcula quants trossos 

s‟obtindran i quina llargària de corda sobrarà. I si els trossos són de 0,8 m de llargària? 

 

3. La Nerea feia 1,47 m d‟alçada el curs passat i ara la seva estatura és d‟1,53m. Quants centímetres 

ha crescut en un any? 

 

4. Un automòbil de turisme té una tara de 1030 kg i un pes màxim autoritzat de 1495 kg. Si 

transporta 5 passatgers amb masses de 67,8 kg, 82,5 kg , 73,2 kg, 56,3 kg i 64,3 kg, quina és la 

massa que pot carregar com a equipatge? 

 

5. Una caixa amb 24 llaunes de conserva té una massa de 12,734 kg. Quina és la massa aproximada 

de cada llauna? 

 

6. Quantes ampolles de llet de 0,75 l es poden omplir amb la llet d‟un bidó de 24,75 l ? 

 

7. Per a muntar una instal·lació elèctrica en una casa es necessiten 98,7 m de cable elèctric. Si cada 

metre i mig costa 12,8 cèntims d‟euro, quant costarà el cable necessari? 

 

8. Un edifici format per planta baixa i 7 pisos té una altura de 29,52 m. Calcula l‟altura de cada pis 

si la planta baixa fa 3,56 m d‟altura. 

 

9. Traiem 1,06 kg d‟arròs d‟una bossa que en conté 2,5 kg. Calcula la massa d‟arròs que queda a la 

bossa. Si repartim la resta de l‟arròs en unes altres tres bosses, quina quantitat d‟arròs hi haurà en 

cadascuna d‟aquestes bosses? 

 

 

 



 

66 

 

Exercicis de fraccions amb l'ordinador 

 

Objectiu:  

 Repassar conceptes amb fraccions. 

 Repassar procediments: operador, suma, multiplicació. 

 Resolució de problemes amb fraccions. 

 

Avaluació:  

  Observació del treball fet a l'aula. 

 

Metodologia:  

 Els alumnes es col·loquen per parelles en els ordinadors. 

 Han de realitzar les activitats proposades a la pàgina web: 

   http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/jclic/index.htm  

 L'enllaç: “Activitats de matemàtiques del grup "Interface" “ 

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/matematiques/jclic/index.htm
javascript:launchApplet('http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/interfac/jclic/interfac.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+matem?tiques+del+grup+
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ACTIVITAT: Visualització de vídeo: “ Las cifras un viaje en el tiempo” 

 

 

Objectius: 

 Fer una activitat amb TIC. 

 Repassar conceptes treballats al primer trimestre. 

 

Avaluació:  

Comprendre els conceptes que es repassen al vídeo. 

 

Metodologia:  

 Explicar-los que es passarà un vídeo sobre història dels nombres i sistemes de numeració. 

 Aquest vídeo està realitzat a Madrid per un professor anomenat Antonio Pérez i forma part 

d'una sèrie de capítols editats l'any 2000 sobre les matemàtiques. 

 

 La seva tasca serà escoltar atentament i anotar el que creguin important. 

 Es faran dues pauses en que el professor els hi farà preguntes sobre el vídeo. Cada pregunta 

representarà un punt en la nota de l'activitat de la sessió. 

 

Qüestions: 

 

 1.- Quant val 1 € en pessetes? I una pesseta, quants euros val? (166, 383 ptes// 0,006 €) 

 2.- Quines altres monedes a part de la pesseta hi havia a Europa? (franc, ) 

 3.- Quina diferència matemàtica va suposar l'entrada de l'Euro? (treballar amb decimals) 

 4.- Quin avantatge té el sistema decimal? 

5.- Com s'expressen els nombres molt grans? Posa un exemple a la pissarra. (notació 

científica) 

 6.- Des d‟on venen els símbols del sistema decimal? (Índia) 

 7.- De quina paraula provenen les nostres grafies de nombres? 

PAUSA 

 8.- Qui va introduir els nombres indis a Europa? (Fibonacci) 

 9.- Perquè no deixaven treballar amb els nombres indis? (Perquè deien que podia donar peu 

a confusions o enganys per mor del 6 i el 9) 

 10.- Quin problema plantejaven els nombres romans (les operacions, interpretacions dels 

símbols, que els símbols eren lletres i a vegades podien formar paraules que no agradaven). 

 11.- Posa un exemple de multiplicar que van dissenyar els indis amb el sistema anomenat 

CELOSIA. 

PAUSA 

 12.-Quina base usaven els sumeris? (60) 

 13.- Quins símbols i de què estaven fets usaven els sumeris? (figures de fang: con gran, con 

petit, esferes, pals,  ) 

 14.- Quants símbols usaven els _________ i en quina base? (la T i el > . En base 60) 
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 15.- Com sabien on començava la part decimal? (segons el context del paràgraf) 

 16.- Quina base usaven antigament a Egipte ?  

 17.- Com multiplicaven? Multiplica a la pissarra 15 · 8 (multiplicant per dos i sumant) 

 18.- Com expressaven les fraccions? 

 19.- Qui i en quin segle es va inventar la coma decimal? 

 20.- Fes una pregunta a la classe que segurament ningú endevinarà. 
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Resolució de problemes 

 

Objectius: 

 

 Comprendre la informació i el que es demana en els problemes proposats. 

 Saber resoldre càlculs amb decimals sense calculadora. 

 Resoldre problemes de proporcionalitat. 

 Saber exposar les resolucions dels problemes a la resta de companys. 

 Treballar en grup. 

 

Avaluació: 

 Observació del treball a l'aula. 

 Exposar a la pissarra a la resta de companys el problema i la seva resolució. 

 

Metodologia: 

 

 1ª Sessió (55 min): 

 Distribuir els alumnes en grups de tres o quatre. 

 Explicar les pautes de l'activitat:  

 50% de la nota: resoldre uns problemes en grups (les qüestions que fan al 
professor sobre enteniment de l'enunciat o sobre la resolució baixen la seva nota 

de l'activitat) 

 50% de la nota: exposició del problema i la seva resolució a la resta de 

companys. 

 Repartir les fotocòpies amb els enunciats dels problemes. 

 

 2ª Sessió (55 min): 

  - Exposicions de cada grup a la resta de companys. 
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Problemes sobre percentatges 
Sebastià Miralles Morey 

IES Centre de Tecnificació Esportiva 

 

 
1. Introducció 
 

En aquesta unitat el professor explicarà percentatges, tants per cent, interès simple i 

amortització de préstecs. S‟utilitzaran els esquemes de l‟educació matemàtica realista i també 

algunes idees de filosofia empirista. Per resoldre problemes recalcaré les passes de Polya als 

alumnes ja que ells seran els protagonistes del seu ensenyament i seran els qui resoldran els 

problemes. 

 

 

2. Planificació prèvia i resultats de l’experiència 

 

Aquests continguts van adreçats a alumnes de tercer d‟ESO. Són alumnes que fan les activitats i 

en aquest cas el que planifiqui el professor a priori es durà a terme a l‟aula, ja que són alumnes 

treballadors i hi ha un bon clima d‟aula.  

La sessió inicial seria per comprovar els coneixements previs dels alumnes sobre tants per cent, 

regles de tres, factors de conversió, interès simple,…per debatre aquests conceptes en base a 

problemes molt senzills basats en la realitat quotidiana dels alumnes.  

 

1a Sessió: Jo em trec l‟americana i els dic: „Aquesta americana val 100 euros i té un descompte 

d‟un 15 % , quant pagaré a C&A (era la tenda on me l‟havia comprada)?‟ Aquest problema és 

realista, es poden escriure i recalcar les passes per resoldre‟l descrits per Polya (entendre 

l‟enunciat, dissenyar un pla, posar en pràctica el pla i analitzar els resultats obtinguts), aquest 

problema seria del nivell 1 segons el model de Van Hiele (és un model sobretot aplicat a la 

geometria on s‟han obtinguts resultats significatius). 

Els alumnes varen resoldre el problema amb gran rapidesa i ho van entendre bé. Després jo vaig 

posar un problema sobre un sopar a un restaurant que li carreguen un 7 % d‟IVA a la factura i 

ells a més d‟entendre-ho bé van modificar-ho dient que l‟IVA és del 16 %. 

 

2a Sessió: quan els alumnes han entès bé la resolució dels problemes tipus anteriors, passarem 

al nivell 2 en el qual a ells se‟ls hi dóna el resultat i el tant per cent i han de calcular el preu de 

l‟article inicialment. 

 

3a Sessió: Seguint en el nivell 2 aquí ells resolen problemes els quals se‟ls hi dóna el preu o 

capital inicial i al final ells han de veure el tant per cent de pujada o baixada. Quan hi ha vàries 

pujades o baixades consecutives i quan es deixa un capital una sèrie d‟anys a un fons d‟inversió 

quin serà el capital final? Ara ja serem al nivell 3 del model de Hiele. Que és un model aplicat a 

la geometria i aquí també es podria aplicar. 

 

4a Sessió: Ara que ja sembla que els alumnes ja dominen les tècniques i els conceptes de la 

unitat el professor dicta el següent problema: 

„El Real Mallorca ha passat de 20000 socis a 14500 socis. Quin és el tant per cent de baixada?‟ 
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Els alumnes resolen el problema. Després ells han d‟inventar un problema individualment (la 

classe és de 14 alumnes) i ho han de dictar en veu alta cadascú perquè els seus companys el 

resolguin. L‟experiència duu dues sessions (quarta i cinquena) i entre ells se van dictant els 

problemes que han escrit i el professor fa de moderador i resol els dubtes que van sorgint entre 

els problemes que s‟han inventat. 

Hi ha bon clima d‟aula i algunes rialles per fer l‟ambient més divertit. 

 

5a sessió: Es proposarà un examen per comprovar si els alumnes han assolit els objectius i es 

farà una revisió de quadern per veure si tot està ordenat i al dia. 

 

 

3. Propostes per millorar la planificació inicial 

 

Les notes de la unitat han estat bones amb un 80% d‟aprovats i aquest fet indica que el 

desenvolupament de la unitat ha estat correcte i que hi ha hagut una bona planificació. També 

els quaderns dels alumnes estan al dia amb totes les tasques i problemes fets i corregits. He 

hagut de corregir alguns quaderns perquè tenien molt de desordre i perquè estaven bruts. Es 

podria haver dedicat una setena sessió per ampliar coneixements i passar al nivell 4, posant 

problemes d‟amortització de préstecs i hipoteques o problemes de ciència on hi hagi 

percentatges, factors de conversió,...que hi hagi conceptes d‟altres unitats relacionats amb el que 

s‟ha vist i explicat en aquesta. S‟ha de dir que en el tema d‟àrees i volums es tornarà a posar 

èmfasi amb el que s‟ha vist en aquest tema per exemple:‟Una quarterada val 60000 euros, quan 

val un quartó si me fan un descompte d‟un 5% hi he de pagar un 10% més a l‟ajuntament en 

concepte d‟impostos?‟. En els problemes on intervinguin amortització de préstecs apareixen a 

primer de batxillerat on hi ha un tema d‟aritmètica mercantil. 

 

 

4. Conclusions finals 

 

En línies generals la unitat s‟ha desenvolupat bé, amb gran participació i interès per part de 

l‟alumnat i els objectius s‟han complert. Per ventura s‟haurien d‟haver polit alguns enunciats 

d‟alguns problemes o s‟haurien d‟haver posat problemes més complicats en veure que els que 

ells feien els sabien fer, tot i que també hi havia problemes d‟ampliació. La conclusió final és 

que s‟han desenvolupat els continguts de la unitat de forma correcte, realista, aplicant els quatre 

punts de la resolució de problemes de Polya i amb participació per part dels alumnes 

aconseguint un aprenentatge significatiu. 
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Resolució de problemes 
Margalida Riera Jaume 

Col·legi Sant Vicenç de Paül, Sóller 
 

 

1. Introducció i justificació 

 

Amb aquesta unitat s‟ha volgut treballar amb l‟alumnat la resolució de problemes. S‟ha escollit 

aquest aspecte per la manca de temps a l‟hora de dur a terme l‟aplicació, ja que aquesta va coincidir 

amb el final de la primera avaluació i amb les dates d‟un intercanvi d‟alumnat amb un centre 

d‟Alemanya, per la qual cosa el nombre d‟alumnes no permetia continuar amb el ritme de les 

classes. 

Es va plantejar aquesta unitat en el grup de matemàtiques de 4t d‟ESO que duen a terme l‟opció A, 

encara que després, a causa de les circumstàncies anteriors es varen realitzar les sessions de manera 

conjunta amb l‟alumnat de l‟opció A i de l‟opció B. 

L‟enfocament de la unitat va ser resoldre problemes mitjançant un procés que implicàs les fases 

descrites per Polya: 

 Comprendre la situació descrita en el problema. 

 Cercar una estratègia: formular la situació en termes matemàtics, cercar un model que 

relacioni les dades i condicions del problema i ens permeti resoldre‟l. 

 Aplicar l‟estratègia. 

 Revisar el procés i la solució obtinguda i comunicar tant un com l‟altra. 

 

 

2. La planificació prèvia 

 

Curs: 4t ESO. 

Matèria: Matemàtiques, opció A i B. 

Nombre d‟alumnes: 10 alumnes, dels quals dos d‟ells són repetidors de 4t d‟ESO i un altre repetidor 

de 3r d‟ESO.  

 

Continguts a treballar: Resolució de problemes. 

Establiment de les fases de resolució de qualsevol problema o exercici de plantejament. 

Aplicació de les fases anteriors a la resolució de problemes. Treball sobretot de la segona fase 

(fomentar l‟ús de diferents sistemes de representació: llenguatge oral i escrit, gràfic, simbòlic,...), 

així com de la quarta fase, la revisió de la solució, amb el treball de la comunicació verbal. 

Redacció per escrit de l‟aplicació de les fases anteriors. Treball de l‟argumentació matemàtica. 

Foment del treball en grup i de la posada en comú d‟idees, estratègies i resultats. 

Valoració i respecte del treball en grup, de les opinions dels altres, dels seus resultats, a l‟hora que 

es potencia també l‟autonomia de l‟alumnat. 

 

Metodologia i temporalització: 

 

Sessió 1: En aquesta primera sessió es plantejarà l‟activitat que es durà a terme i la finalitat de la 

mateixa. Així mateix, també es farà veure que no és una activitat aïllada, sense res a veure amb la 

resta del currículum del curs, sinó que el que es treballi ara s‟aplicarà al llarg del curs, en la 
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resolució de problemes i exercicis de plantejament. 

L‟objectiu d‟aquesta sessió és que l‟alumnat plantegi les fases de resolució de problemes.  

El treball es realitzarà en petit grup, 2 o 3 alumnes, i després es posarà en comú en gran grup, per 

arribar a unes conclusions que després tots tenguem en compte. 

Es pretén treballar aquesta resolució tant des del punt de vista del que ha de fer l‟alumne per 

resoldre un problema, del que ha de presentar al professorat o als companys per a què la resolució 

pugui ser entesa i també per a què pugui ser avaluada correctament. 

 

Sessió 2 a 4: Es plantejaran diversos problemes per resoldre al llarg de la classe. La resolució es 

realitzarà en petit grup. Es pretén que les conclusions de la sessió anterior siguin les que marquin el 

ritme de feina de les sessions posteriors. Jo aniré controlant com avança cada un dels grups, passant 

a ser oient dels seus comentaris i intervenint en els moments que consideri oportuns per donar la 

informació que consideri necessària. En el moment en que cada grup arribi a les conclusions finals 

es posaran en comú en gran grup. Si algun dels grups que “atascat” en algun problema, es pot 

reagrupar l‟alumnat per donar agilitat als raonaments. Vaig optar per això i no per ser jo directament 

qui donàs segons quines ajudes, per poder afavorir en treball en grup, la interacció, la discussió i 

també la reflexió individual. 

 

Sessió 5: Posada en comú dels resultats obtinguts en les activitats anteriors i avaluació dels 

resultats. Avaluació de la unitat realitzada. Comentar amb l‟alumnat la metodologia de la unitat 

(treball en grup), les activitats realitzades, les conclusions de la primera sessió i la seva aplicació al 

llarg del curs. 

 

 

3. Explicació de l'experiència pràctica i resultats de l'experiència. 

 

Sessió 1: Un cop plantejada l‟activitat que es duria a terme, es va demanar a l‟alumnat que pensàs 

en petit grup quines són les passes que segueixen per resoldre un problema. Es va demanar que les 

escrivissin en el seu quadern, amb el detall necessari per a què algú que no hagués resolt mai 

problemes les pogués aplicar. 

 

Conclusions de la sessió 1: en la primera posada en comú es va veure que l‟alumnat es bota la 

segona de les fases de Polya. De fet, no pens que la deixin, però que la seva realització es fa de 

manera inconscient.  

Es va treballar amb el tot el grup aquest punt, així com la darrera de les fases, en la qual es raona 

sobre la veracitat de la solució obtinguda i l‟acord amb les condicions plantejades. 

 

Quan es varen haver establert les quatre fases, vàrem tornar a la segona d‟elles, per poder esbrinar 

quines estratègies aplicaven ells a l‟hora de resoldre problemes. Aquí crec que és on es va veure 

clarament que a l‟hora de fer matemàtiques l‟alumnat resol els problemes segons el que s‟està 

treballant en aquell moment a classe, ja que nosaltres ho plantejam també així. El seu ventall 

d‟estratègies és molt reduït, i la seva identificació encara és més complicada. 

 

També vaig poder veure que a l‟hora de que ells parlin de matemàtiques no els és gens fàcil. Poden 

aplicar el procediment, del qual de vegades no saben com anomenar-lo o no ho recorden, però 

contar-ho amb paraules els és complicat. 

 

Això va fer que em replantejàs les sessions programades i optàs per fer alguna sessió de 

comunicació matemàtica, amb activitats que havia realitzat amb el grup de primer d‟ESO. En vàrem 

fer dues. 

 

Sessió 2: comunicació verbal a les matemàtiques i de matemàtiques. Les activitats que vàrem fer les 
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vaig treure del “Bon dia mates”. Una d‟elles és l‟activitat del telèfon, en la qual tens unes figures i 

has d‟explicar a algú que no les veu com reproduir-les. Són figures en 2D o 3D. I l‟altre és 

l‟activitat de definir què és un trianpen. La primera es va realitzar de manera individual i la segona 

en grups de dues persones. Annex 1 i 2. 

 

Els resultats per a la primera varen ser diversos. Jo era qui havia de reproduir les figures a la 

pissarra segons la seva descripció que tenien en el seu quadern. Clar que jo, encara que havia vist 

les figures, seguia al peu de la lletra allò que ells em deien. Varen veure que les seves descripcions 

no eren gaire precises, a més de què, algunes d‟elles, tenien errades significatives. 

 

Pel que fa la segona, les definicions que es varen redactar ja varen recollir millor el que es pretenia. 

La posada en comú de les de cada parella va permetre extreure una definició acurada del que es 

volia. 

 

Per a la sessió 3, vàrem encarregar revisar la tasca feta en la primera d‟aquestes activitats. 

 

Sessió 3: revisàrem l‟activitat feta a casa. Els resultats varen ser molt millors.  

També vàrem comentar la necessitat de la bona comunicació dels resultats. Això ens va servir per 

poder establir què registraríem en el quadern a l‟hora de resoldre els problemes que realitzàssim en 

aquestes sessions: registre de les dades un cop entès l‟enunciat, de les relacions entre elles, de la 

incògnita; enunciat l‟estratègia a aplicar i les passes que s‟aplicassin; indicar què són cada un dels 

resultats obtinguts; indicar clarament la solució; redactar un raonament que donàs a conèixer la 

relació de la solució amb les dades establertes al principi i amb l‟enunciat. Si la solució no està 

d‟acord amb això, revisar / plantejar una altra estratègia, sense esborrar del quadern l‟anterior que 

s‟hagués fet. 

 

Sessions 4 i 5: Per a la resolució de problemes tenguérem una sessió i mitja. Es varen plantejar el 

problema 1, 2 i 3 de la festa de les matemàtiques d‟enguany. Són problemes de caire numèric, en els 

quals s‟han de trobar regularitats a partir de les operacions i resultats. El tercer problema es va 

plantejar i no va suposar gaire dificultat, ja que havíem treballat el número auri al llarg de 

l‟avaluació, amb la realització d‟una webquest. Annex 3, 4 i 5. 

El treball dels grups va ser bastant satisfactori. Per a la resolució dels problemes es varen fer dos 

grups de 3 persones i 1 de 4 persones. Dos d‟ells varen funcionar millor que el tercer, no només pels 

resultats obtinguts, que no era la finalitat principal de l‟activitat, sinó perquè el procés de raonament 

i aplicació de les diferents fases de la sessió 1 i la seva recollida en el quadern, va ser molt més 

estricta i enriquidora. 

 

Sessió 5: Es va fer una avaluació de l‟activitat en la darrera mitja sessió, que va ser positiva. Es va 

plantejar que la metodologia que es va seguir per resoldre aquests problemes es generalitzàs en els 

exercicis de plantejament que es fan en les diferents unitats del curs. 

 

 A aquest grup se li va donar una tasca de matemàtiques a realitzar al llarg de les vacances de 

Nadal. Aquesta tasca (annex6) va consistir en la resolució de 5 enigmes, per la qual cosa havien 

d‟aplicar les fases plantejades en aquesta unitat i recollir els resultats de l‟aplicació de cada una 

d‟elles, així com els raonaments que es fessin per escrit. La tasca s‟ha comentat a la tornada de 

les vacances i hi ha alumnes per als quals expressant verbalment els seus raonaments els és molt 

complicat, encara que els fan i a més els fan de manera correcta. 
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4. Propostes per millorar la planificació inicial 

 

En general, estic satisfeta de l‟activitat plantejada. Mancances que pens que té n‟hi ha bastants, 

entre elles que s‟han treballat només dos problemes a classe, que a més han estat del mateix estil. 

Per tant, no hem desenvolupat la segona de les fases, ja que les estratègies plantejades han estat 

semblants per als dos problemes. 

 

En el llibre de text d‟aquest curs es planteja la resolució de problemes a l‟inici del llibre, com una 

unitat prèvia a la resta, encara que no té perquè fer-se a l‟inici del curs. Es plantegen diferents 

problemes, classificats per l‟estratègia que es recomana per resoldre‟ls. El seu treball pot enriquir 

aquell ventall del que he parlat abans i que pens que és molt pobre en el meu alumnat. La 

classificació per estratègies no crec que sigui la més adequada, però el seu treball, tenint en compte 

aquest fet, pot ser satisfactori. 

 

Sí que pens que ha estat bé el treball d‟aquesta unitat, perquè en el treball de la resta d‟unitats 

podrem tenir en compte i aplicar en la mesura del possible les conclusions extretes. També pens que 

fent-hi referència podrem ampliar el conjunt d‟estratègies anterior. 

 

També pens que el treball de la comunicació verbal, oral i escrita, en les matemàtiques és molt 

important, i és un punt feble del meu alumnat. Per tant, és també un àmbit a tenir en compte en el 

treball de la resta del curs. 

 

 

5. Conclusions finals 

 

El treball amb aquest grup ha anat bastant bé. Pens que amb algun altre dels grups que tenc enguany 

hagués estat molt més difícil dur-lo a terme, la qual cosa no vol dir que no sigui tant o més 

necessari.  

 

Pens que fer aquesta feina m‟ha ajudat no només a posar en pràctica amb l‟alumnat el que és la 

resolució de problemes, sinó a ser conscient de mancances que té aquest grup i que en el treball 

diari a l‟aula no es poden de manifest. Potser els problemes i activitats han estat molt senzilles, però 

el fet de no haver-ho treballat mai amb aquest enfocament crec que no permetia un nivell molt 

elevat de dificultat. 
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Annex 1 

 

ESCRIURE I VERBALITZAR MATEMÀTIQUES 

 

De vegades sabem les coses, però ens és molt difícil expressar-ho en paraules. Per tant, algú que no 

ens conegui diria que no ho sabem! Anem a millorar aquest aspecte que no només ens passa en les 

matèries de llengua sinó també a les matemàtiques (recorda les tres primeres qüestions que hi havia 

a l‟examen de mates, varen ser senzilles de respondre?). 

 

Per fer el que et proposam a continuació, un dels requeriments principals és llegir atentament el que 

tens davant i fixar-te molt en els detalls, en les paraules clau,... Subratllar-les no és una mala 

estratègia, però només el que és clau. Per subratllar-ho tot, val més no marcar res!! 

 

Primer, comencem presentant-nos. A continuació, enlloc d‟escriure el teu nom i llinatges com sol 

ser habitual, t‟has de presentar. Per això, explicaràs en 5 línies com et dius (de manera que et puguin 

identificar entre un munt de gent), quines són les teves aficions i que voldries fer quan siguis més 

major. 

 

A continuació, anem amb la primera activitat. 

 

 Saber comunicar les idees amb claredat indica tenir un bon coneixement de les coses. Entendre 

bé les coses és una condició per saber resoldre problemes. 

 

Imagina que estàs parlant per telèfon amb un company/a que necessita dibuixar certes figures 

que no pot veure. Escriu un conjunt d'instruccions perquè pugui dibuixar exactament les figures 

següents: 

 

                        Figura 1     Figura 2 

Instruccions per a la figura 1: 

 

 

Instruccions per a la figura 2: 
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I a continuació tens la tercera figura. Es 

tracta de fer el mateix. 

 

Instruccions per a la figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segueix les instruccions que has escrit per a les tres figures i comprova l'efectivitat de la 

teva comunicació. Podries representar-les només sabent el que has escrit i sense veure les 

figures? Pensa-ho detingudament abans de continuar. 
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Anem a la segona activitat. Es tracta de fer el mateix, però ara tens figures en 3 dimensions. 

Donarem instruccions per a construir. 

Imagina que has de dictar per telèfon a un company/a, que té una bossa de cubets, el conjunt 

d'instruccions perquè construeixi amb cubets, com el que tens dibuixat abans de les figures, les 

formes següents. Redacta un missatge per a cada forma. 

 
 

Recorda 
L'habilitat de comunicar idees matemàtiques amb claredat és 

un component important de la potència de les matemàtiques en 

la cultura.  

 

Instruccions per a la figura A: 

 

 

 

 

 

 

 

Instruccions per a la figura B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruccions per a la figura C: 
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Annex 2 

 

ESCRIURE I VERBALITZAR MATEMÀTIQUES II 

 

ARRIBEM A LA DEFINCIÓ DELS “TRIANPENS”  

 

Continua atentament aquesta seqüència de proposicions i al final proposa i escriu una definició del 

que és un "TRIANPEN". Per fer-ho pots anar elaborant una llista de propietats comunes i , en una 

altra columna, escriure aquells atributs o propietats que cal descartar. 
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Annex 3 
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Annex 4 
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Annex 5 
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Annex 6 

 
 

Continuant amb el Nadal matemàtic que hem tengut a l‟escola enguany, aquí tens una sèrie de 

problemes per poder fer al llarg d‟aquests cinc dies de vacances que no són festius.  

Els problemes s‟han de fer a fulls de quadres o blancs, però que no siguin del quadern, ja que són 

per lliurar el dia indicat a sota. Indica clarament quin problema estàs fent. 

EL QUE VE A CONTINUACIÓ S‟HA DE LLEGIR DE MANERA DETINGUDA ABANS DE 

COMENÇAR A RESOLDRE LA TASCA. INDISPENSABLE SEGUIR LES SEGÜENTS 

INSTRUCCIONS. 

T‟anim a què els facis de manera seriosa i responsable, aplicant les fases, per escrit, que ja coneixes: 

 Entendre l‟exercici, i per això, anotar les dades i la incògnita, i les relacions entre les dades. 

 Pensar diferents estratègies a aplicar per a poder resoldre els exercicis. 

 Aplicar l‟estratègia que consideris més adient en el cas que tens. Indicar el procediment que 

apliques de manera detallada, per escrit. 

 Comprovar la validesa de la solució. Raonar per escrit sobre la solució. En cas que no compleixi 

els requisits de l‟exercici, revisar les fases anteriors, ja que en alguna d‟elles tenim errades. 

I recorda, que com hem fet darrerament en alguns casos, has d‟escriure tot allò que pensis i no quan 

ja hagis resolt el problema sinó al mateix temps que ho vas fent. Es tracta de seguir les fases 

anteriors i a mesura que ho fas anar escrivint el que penses, el que fas, el per què ho fas, amb quina 

finalitat,... I tant si les estratègies que apliques són les adequades com si et duen a resultats erronis i, 

per tant, l‟has de canviar. 

L‟enigma del barquer 

Un barquer ha de travessar un riu amb una guineu, una gallina i una 

cistella plena de blat de moro. En la barca només cap el barquer i, o 

un animal o la cistella. La guineu es menjaria a la gallina, i la 

gallina es menjaria el blat de moro si es quedessin ambdós en la 

mateixa riba. Com se les enginyarà el barquer per a travessar el riu 

amb la seva càrrega? 

 

 

L‟enigma de les etiquetes 

Un pastisser rep tres paquets amb 100 caramels cadascun. Un dels paquets 

conté caramels de taronja, un altre de llimona i, el tercer, assortits: 50 de 

taronja i 50 de llimona. 

Poc després el fabricant l‟avisa per telèfon que s‟han equivocat al posar les 

etiquetes i que cap de les etiquetes està al seu lloc. 

El problema del pastisser és esbrinar el contingut correcte de cada paquet 

traient el mínim de caramels del mínim de paquets. Com ho pot fer? 

 

 

http://blocs.xtec.cat/iesbellvitgemt/2008/02/25/l%e2%80%99enigma-del-barquer/
http://blocs.xtec.cat/iesbellvitgemt/2008/02/18/lenigma-de-les-etiquetes/
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L‟enigma dels rellotges de sorra 

 

Volem coure un ou exactament durant 10 minuts. El problema 

és que per mesurar el temps només tenim dos rellotges de 

sorra, un que mesura 4 minuts i l‟altre 7. Com ho podríem fer? 

 

 

 

L‟enigma de les balances 

Aurelio va rebre un regal del seu 

oncle Eulalio que consistia en una 

bossa amb 9 lingots d‟or que a 

simple vista eren iguals però un d‟ells pesava una mica més que els altres. 

L‟oncle li va dir: Et podràs quedar aquesta valuosa bossa si descobreixes 

quin és el lingot que pesa més fent només dues pesades amb aquesta 

balança de dos plats. L‟Aurelio va poder quedar-se amb la bossa. Com ho 

va fer? 

 

Relacionat amb això, diu una falsa llegenda que la bossa amb 30 monedes de plata que Judes va 

rebre en trair Jesús, tenia una moneda falsa que era més lleugera i que tampoc es podia reconèixer a 

simple vista. Quin creieu que és el mínim nombre de pesades que caldria fer amb una balança de 

dos plats per poder trobar amb seguretat la moneda falsa? 

Observació: Aurelio i Eulalio són dos noms que tenen les 5 vocals i aquestes apareixen només una 

vegada. En sabeu més? 

 

L‟endevinalla d‟Einstein 
 

Einstein, abans del seu exili a Estats Units, va proposar aquesta endevinalla i va afirmar que el 98% 

de la població mundial no seria capaç de resoldre‟l. 

Existeixen cinc cases de diferents colors. En cadascuna de les cases viu una persona de diferent 

nacionalitat. Els cinc amos beuen un tipus de beguda, fumen una determinada marca de cigarrets i 

tenen una determinada mascota. Cap amo té la mateixa mascota. Cap amo fuma la mateixa marca 

de cigarrets, ni beu la mateixa beguda ets capaç, amb les següents pistes d‟endevinar qui té un peix 

com 

mascota? 

 El britànic viu en la casa vermella. 

 El suec té com mascota un gos. 

 El danès pren te. 

 La casa verda està a l‟esquerra de la blanca. 

 L‟amo de la casa verda pren cafè. 

 La persona que fuma “Pall Mall” té un ocell 

 L‟amo de la casa groga fuma “Dunhill”. 

 El que viu en la casa del centre pren llet. 

 El noruec viu en la primera casa. 

http://blocs.xtec.cat/iesbellvitgemt/2008/02/11/l%e2%80%99enigma-dels-rellotges-de-sorra/
http://blocs.xtec.cat/iesbellvitgemt/2008/02/04/lenigma-de-les-balances/


 

85 

 

 La persona que fuma “Blend” viu al costat de la qual té el gat. 

 La persona que té el cavall viu al costat de la qual fuma “Dunhill”. 

 El que fuma “Bluemaster” beu cervesa. 

 L'alemany fuma “Prince”. 

 El noruec viu al costat de la casa blava. 

 El veí del que fuma “Blends” beu aigua. 

 
 

RECOMANACIONS PER A LA VOSTRA CARTA ALS REIS D‟ORIENT 

Si voleu millorar els vostres coneixements matemàtics de manera entretinguda, 

podeu demanar als Reis alguna lectura matemàtica.  

Aquí teniu alguns suggeriments: 

 “El dimoni dels nombres”, Hans Magnus Enzensberger. 

 “L‟home que calculava”, Malba Tahan. 

 “L‟assassinat del professor de matemàtiques”, Jordi Sierra i 

Fabra. 

 

I com aquests n‟hi ha molts altres que fan que les matemàtiques, que com saps estan 

per tot arreu, arribin també a tothom. 

 

Bon Nadal matemàtic! 
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A ADULTS 



 

87 

 

 

 

 

Les fraccions i la resolució de problemes a 

l’ESPA 
Catalina Arbona Cifre 

C.E.P.A. Amanecer 
 

 

1. Introducció i justificació 

 

Principalment, he intentat fer un tema, el tema de les fraccions a 1r d‟E.S.P.A, seguint la teoria 

realista apresa al curs. I també, he fet unes classes de resolució de problemes, posant èmfasi a les 

diferents passes per a la seva resolució, en el tema de problemes d‟equacions a 3r d‟E.S.P.A. 

 

Voldria comentar una cosa abans de començar la memòria, i és que trobareu material en castellà i 

també en català, això és perquè els alumnes als quals van dedicades, són una mica especials, és a 

dir, hi ha molt poca gent que parli mallorquí/català; i el que he fet és anar introduint el català en 

alguns exercicis, però d‟altres (com són els problemes) era dificultar-los molt l‟aprenentatge als 

alumnes i els he fet en castellà. Més que res perquè ja els costa molt fer problemes, i no els volia 

dificultar encara més la feina. 

 

 

2. La planificació prèvia 

 

Començaré per la resolució de problemes: El que jo vaig preparar és un full de problemes per 

realitzar el tema de “Resolució de problemes d‟equacions”.  

 

Els continguts són: plantejament i resolució de problemes mitjançant equacions senzilles i posant 

èmfasi a les diferents fases per resoldre-les. 

 

La metodologia a utilitzar serà, en primer lloc fer-los pensar individualment el problema, després 

posar-los en grup per compartir opinions i fer-los pensar en les conclusions tretes, i finalment, amb 

l‟ajuda del professor, observar si han realitzat (de forma inconscient o no) les diferents fases de 

resolució de problemes, utilitzant les preguntes que Polya proposa per a cada fase. 

 

La temporització, serà d‟unes quatre hores, que són dues classes setmanals de dues hores cada una. 

 

El desenvolupament de les sessions: hem donat als alumnes un full de problemes, que inclouré amb 

aquesta memòria i l‟examen escrit, que després es va passar com a avaluació. També es tindrà en 

compte en l‟avaluació, la participació de cada alumnes en les sessions de resolució de problemes.  

 

Pel que fa al tema de les fraccions, utilitzant la RME (Educació Matemàtica Realista), o atracar-me 

el màxim possible a ella. 

 

Els continguts són: conèixer què són les fraccions i a quines situacions de la vida les utilitzem, o 

podem utilitzar-les, saber què són les fraccions equivalents, les fraccions sobre nombres enters, i les 

diferents operacions (suma, resta, multiplicació i divisió) de fraccions.  
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La metodologia que utilitzarem serà començar el tema utilitzant una activitat de relació del tema 

amb coses quotidianes, i mitjançant la manipulació d‟objectes veure què són les fraccions , les 

fraccions equivalents, etc. I també està previst, aplicar un quants jocs de fraccions, per aprendre 

jugant, i agilitzar el raonament dels alumnes. 

 

La temporització prevista és de dues setmanes lectives, és a dir unes 8 sessions de 50 minuts cada 

una. He de destacar, que és molt difícil aprofitar al màxim les sessions, ja que els alumnes no 

sempre depenen d‟ells mateixos per arribar d‟hora a classe. 

 

El desenvolupament de les sessions: comença‟m amb l‟activitat de relacionar les fraccions amb la 

vida real ( ¾ d‟hora dura una classe, bevem ½ botella d‟aigua,etc. dins la seva situació és difícil 

trobar molt més exemples); i després ens posem en grups de quatre, i a cada un els donam una capsa 

de formatgets de dos pisos, amb les quals aprendrem a formar fraccions i a nombrar-les. Per fer 

fraccions sobre nombres enters, utilitzem les quatre fraccions d‟una hora i les hores que dormim 

(1/3 del dia), i esperarem que surtin més idees per part dels alumnes. Per sumar fraccions, primer 

fem una activitat on aprenem que només podem sumar o restar“coses” iguals, per exemple: 

 2 mosques + 5 mosques =  

 7 cadires – 4 cadires = 

 4 taules – 2 ordinadors = 

 5a + 2a = 

 9b – 6a = 

 
3

1

3

4
 

 
4

3

2

5
 

 

Després aprendrem a cercar el comú denominador per poder sumar fraccions de diferent 

denominador. Finalment aprendrem a multiplicar i dividir fraccions, per dividir no utilitzem el 

sistema de multiplicar en creu, ja que sorgeix el problema de girar els resultats i posar el numerador 

al denominador i visaves; el que practicarem serà invertir la fracció que tenim després del signe de 

dividir i transformar la divisió en una multiplicació. Quant a l‟avaluació, farem una prova escrita 

però també tindrem en compte la participació durant les sessions explicatives. 

 

 

3. Explicació de l'experiència pràctica 

 

Resolució de problemes 

 

El primer dia ( dues sessions) es dona als alumnes el full de problemes, tots ells es podien resoldre 

mitjançant una equació senzilla, encara que també es va proposar que si ells els podien resoldre 

d‟altres formes (“el compte de la vella”), eren lliures de fer-ho com volguessin. Es varen deixar uns 

minuts per pensar els primers problemes de forma individual, i després varem posar els alumnes en 

grups de quatre, i així entre ells discutien les seves conclusions. Mentre ells “discutien”, jo vaig 

posar a la pissarra les fases de resolució de problemes, i els vaig demanar si podien identificar-les 

en el raonament que havien fet per resoldre el problema, com és de suposar, tots els alumnes varen 

quedar sorpresos. Per comprovar el seu raonament, vaig anar fent les preguntes a tots els grups, que 

Polya estableix per a cada fase; i més o menys les anaren contestant. Després en varem elegir unes 

quantes de cada fases, perquè les contestessin a cada problema que anessin resolent. 
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El segon dia (les darreres sessions), es varen posar en grup i acabaren de resoldre els problemes del 

full, i com que aquest full tenien les solucions, anaven comprovant si els seus raonaments i la 

solució a la qual arribaven era correcta, si no ho era, em cridaven i jo els deia on s‟havien errat.  

Vaig tenir una molt grata sorpresa en els resultats dels exàmens, ja que varen aprovar un 82% dels 

alumnes, i un 60% amb notes superiors a 8. 

 

Les Fraccions 

 

El primer dia varem començar cercant, entre tots, situacions de la vida on emprem les fraccions, ja 

he comentat que és un poc difícil en la situació que es troben els meus alumnes, així que, els vaig 

ajudar posant jo alguns exemples. Després passàrem a formar grups i repartir les capses de 

formatgets, jo vaig posar unes fraccions a la pissarra i vaig dir que les anessin construint amb els 

formatgets, vaig observar algunes confusions entre numerador i denominador, és a dir, posaven les 

parts que havien fet al numerador i les que agafaven al denominador, i també vaig trobar-me amb 

alguns problemes quan el numerador era més gran que el denominador, ja que no podien agafar més 

trossos que els que havien fet. Però varem anar resolent aquest petits problemes i vaig quedar prou 

contenta del desenvolupament de la classe. Abans d‟acabar la primera classe, vaig fer una petita 

introducció a les fraccions equivalents, posant primer només nou formatgets dins una capsa on n‟hi 

cabien dotze, i després posant nou formatgets més a damunt els altres, així observàrem que l¡espai 

buit que quedava a les dues pràctiques era el mateix, però que les fraccions 
12

9
 i 

24

18
 no eren igual, 

però si equivalents. 

 

El segon dia varem recordar un poc el que havíem vist les sessions anteriors, i seguirem fent alguns 

exercicis amb fraccions equivalents, amb els formatgets, i amb trossets de cartolina retallats que els 

havia portat. Hem va sorprendre quan un d‟ells va descobrir tot sol, que les fraccions equivalents 

sortien de multiplicar numerador i denominador pel mateix nombre, i jo li vaig demanar que fos ell 

qui ho expliques als demés. Va ser un poc més complicat veure que també es podien obtenir 

dividint. Aquest segon dia també varem aprendre el que eren les fraccions sobre nombres enters, 

començarem amb un exemple: 

- Dormim 
3

1
del dia, per tant dormim 

3

1
de 24hores= 

3

1
· 24 = 8 hores 

Sé que és més mecanicista, però els va anar bé, veure que la preposició “de” sempre es podia 

substituir per un signe de multiplicar. Per acabar el segon dia ens menjarem els formatgets. 

 

El tercer dia, començarem la classe amb l‟exercici que he esmentat abans, de sumar o restar “coses” 

iguals, va ser interessant quan, algun alumne a l‟hora de sumar taules i ordinadors, les va sumar i va 

posar com a resultat que eren objectes, això ens va dur a que havíem de trobar una cosa en comú 

amb les coses per poder-les sumar, i en els cas de les fraccions era obtenir un denominador comú. 

L‟exercici va ser un èxit de participació de tota la classe. A continuació varem aprendre com cercar 

aquest comú denominador. Per l‟experiència que havia tingut en el càlcul del m.c.m i m.c.d, vaig 

optar per un altre forma de calcular-lo. El que fèiem era agafar el més gran dels denominadors i 

cercar els seus múltiples, després miràvem per ordre, quin d‟aquests múltiples el podríem dividir 

entre tots els denominadors, i després calculàvem el numerador recorrent al concepte de fracció 

equivalent. El que quedava de sessió varem fer exercicis de reforç, de sumes i restes de fraccions, 

mesclant fraccions amb denominadors igual i diferents, ja que vaig observar que un cop aprés a 

sumar/resta fraccions de diferent denominador, quan en trobaven una amb denominadors iguals, no 

sabien que fer. 

 

El quart dia, varem aprendre a multiplicar i dividir fraccions, això ho férem utilitzant el llibre de 

text i amb una explicació prèvia per part meva, ja que no vaig trobar altra forma de fer-ho: per 
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multiplicar, multipliquem tots els numeradors, i després tots els denominadors, i si és possible 

simplificar abans de multiplicar, ho hem de fer. Per experiència anteriors, vaig fer-los repetir en veu 

alta que només podem simplificar abans d‟operar a les multiplicacions, a totes les altres operacions 

només simplifiquem després de haver realitzat les operacions.  

Pel que fa a les divisions, alguns d‟ells els sonava això de “multiplicar en creu”, però ja he esmentat 

abans que trobava que aquest sistema duia fàcilment a errors, i els vaig explicar, que el que faríem 

era transformar la divisió en una multiplicació, invertint la fracció divisor. Per finalitzar varem 

donar als alumnes uns fulls de mescles d‟operacions amb fraccions per anar practicant. 

 

L‟examen pràctic va anar prou bé, aprovaren un 70% dels alumnes, encara que les notes no eren tan 

bones, com en el tercer curs. 

 

 

4. Resultats de l'experiència 

 

L‟experiència amb el tercer curs amb els problemes d‟equacions ha estat molt positiva, ja he 

esmentat abans que els resultats acadèmics havien estat molt bons, és una pràctica que he trobat 

molt positiva. 

 

Pel que fa al primer curs, amb les fraccions, també ha estat bona, encara que els resultats no hagin 

estat tan bons; però ho considero una pràctica positiva. 

 

Em sap greu no poder aportat documents dels alumnes ni de l‟experiència realitzada a l‟aula, però 

per les circumstàncies del centre, hi ha una estricta política d‟entrada d‟objectes (ordinadors, 

càmeres fotogràfiques,etc) i també de la sortida de documents dels alumnes. 

 

El que sí, puc incloure són els fulls d‟exercicis i els exàmens que han fet els alumnes: 

 Annex 1. Full de problemes del tercer curs. 

 Annex 2. Examen de problemes d‟equacions. 

 Annex 3. Fraccions sumes i restes. 

 Annex 4. Operacions combinades de fraccions. 

 Annex 5. Examen fraccions. 
 

 

5. Propostes per millorar la planificació inicial 

 

La veritat és que la planificació ha estat un poc precipitada, és necessari més temps per poder 

planificar més activitats, i activitats més dirigides a cada secció del tema; en el meu cas he mesclat 

activitats, o més ben dit exercicis que ja tenia preparats i altres per poder fer la classes una mica més 

realistes; per exemple, en el cas de les fraccions, he intentat relacionar les fraccions amb la vida real 

i utilitzar el formatgets perquè entenguessin millor les fraccions, però després he utilitzat exercicis 

de sumes, restes,etc. de fraccions que ja tenia preparades. 

 

Més que res, és falta de temps, tant per preparar les activitats, com per dur-les a terme. 

També crec, que m‟ha faltat relacionar els temes tractats amb altres temes, per connectat els 

conceptes del diferents temes, i també de diferents àrees. 
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6. Conclusions finals 

 

La veritat és que considero que aquest curs m‟ha servit, per obrir un poc els ulls, i per reconèixer, 

que no és tan complicat fer les matemàtiques un poc més realistes, si ens ho proposem i hi 

participem un poc tots. Crec que a uns instituts serà un poc més difícil que a altres per la 

organització que té cada centre, però tot es intentar-ho. 

 

El que sí seria de gran ajuda, és disposar de material pràctic que ens ajudés a posar en pràctica tot 

això, disposar de llibres de text que ens dirigissin un poc en aquesta direcció de la RME. 

 

Per acabar, crec que el seminari ha estat interessant, ja que si he de ser sincera, no havia sentit a 

parlar mai de la RME fins que vaig començar el seminari, i crec que és una bona opció per enganxar 

aquests alumnes que veuen en les matemàtiques al seu pitjor enemic. 

 

Annex 1. Full de problemes del tercer curs. 

 

1. El preu d‟un televisor és el triple que el preu d‟una radio, i el preu de tots dos junts és de 

dos-cents seixanta euros. Quin és el preu té cada cosa? 

 

2. Un sac de patates pesa cinc vegades més que un sac de cebes, i tots dos junts pesen trenta 

quilograms. Què pesa cada un? 

 

3. L‟edat d‟en Pere és doble que l‟edat de la seva germana, i tots dos sumen l‟edat del seu pare, 

que té trenta anys. Quina edat té en Pere i la seva germana? 

 

4. La suma de tres nombres consecutius és trenta-tres, quins són aquests tres nombres? 

 

5. La resta d‟un nombre i el seu doble és menys cinquanta, quin és aquest nombre? 

 

6. La meitat d‟un nombre més el seu doble és dos-cents cinquanta, quin és aquest nombre? 

 

7.  El triple d‟un nombre més el doble del mateix nombre és cent cinquanta-cinc, quin és 

aquest nombre?. 

 

8. El doble d‟un nombre més tres unitats és vint-i-set, quin és aquest nombre? 

 

9. A una classe de trenta alumnes hi ha el doble de nines que de nins, quants de nins hi ha? I 

nines? 

 

10. La meitat d‟un nombre menys vint-i-cinc és zero, quin és aquest nombre? 

 

11. La meitat d‟un nombre més tres vegades el mateix nombre és igual a cinc-cents vint-i-cinc, 

quin és aquest nombre? 

 

12. L‟edat d‟en Pep és tres vegades l‟edat de na Marta, i tots dos sumen l‟edat d‟en Juan, que té 

20 anys. Quina edat tenen na Marta i en Pep? 

 

13. Anem de compres, i comprem una jaqueta i uns calçons, la jaqueta ens costa quatre vegades 

més que els calçons i gastem vuitanta-cinc euros. Què ens ha costat cada cosa? 
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14. Si restem tres unitats a un nombre i el resultat el dividim entre dos obtenim quinze, quin és 

aquest nombre? 

 

15. La suma d‟un nombre i el següent és 41; quin són aquests nombres? 

 

16. L‟edat de na Montse és el doble que la del seu germà Guillem, i entre ambdós igualen a 15, 

que és l‟edat d‟en Frederic, el germà gran. Calcula l‟edat de na Montse i d‟en Guillem. 

 

 

17. Si restes vint a un nombre, i en dobles el resultat obtens deu unitats. Cerca quin és aquest 

nombre. 

 

18. El triple d‟un nombre coincideix amb el valor obtingut si sumes deu en aquest mateix 

nombre, quin nombre és? 

 

19. La meitat d‟un nombre coincideix amb el valor que hi obtenim si restem onze en aquest 

mateix nombre, troba‟l. 

 

20. El doble d‟un nombre coincideix amb el valor d‟aquest nombre si li sumem nou unitats, 

troba‟l? 

 

 

Solucions: 1) 195€ i 65€. 2) 5kg i 25kg. 3) 20anys i 10anys. 4)10, 11 i 12. 5)50      6) 100 7) 31 

8) 12 9) 10nins i 20nines 10)50 11)150 12)5anys i 15anys 13)17€ i 68€ 14)33 15)20 i 21 16)5 i 

10 anys 17) 25 18) 5 19)22 20)9 

 

 

Annex 2. Examen de problemes d’equacions. 

 

1. La suma de dos números consecutivos es 107. Calcula esos números.  

 

2. El triple de un número menos 5 es igual a 16. ¿Cuál es el número? 
 

3. Se reparten bombones entre tres niños. Al 2º le dan el doble que al primero y al tercero el 
triple que al segundo. Si el total es de 18 bombones. ¿Cuántos bombones dan a cada niño? 

 

4. Un hombre legó su fortuna de la siguiente manera: la mitad para su esposa, la tercera parte 
para su hijo, la octava parte para su sobrina y 180 € a una institución benéfica ¿Cuánto 

dinero poseía?  

 

5. La hermana de Juan tiene 13 años más que él y dentro de 6 años tendrá el doble ¿Qué edad 

tiene cada uno?   

  

6. Un padre tiene 25 años más que su hijo y dentro de 5 años tendrá el doble ¿Qué edad tiene 
cada uno?    

       

7. Dos ciclistas avanzan uno hacia el otro por una misma carretera. Sus velocidades son de 15 
km/h y 20 km/h. Si les separan 78 km, ¿cuánto tardaran en encontrarse? 

 

8. Un camión sale de una ciudad a 60km/h, dos horas más tarde sale en su persecución un 
coche a 100 km/h, ¿cuánto tardaran en encontrarse? 
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9. Dos pueblos, A y B, distan 155 Km. A la misma hora salen de cada pueblo un ciclista. El de 

A viaja a una velocidad de 25 Km/h y el de B a 33 Km/h. ¿A qué distancia de cada pueblo se 

encuentran? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 

 

10. A Fermín, Marta y Rosa les ha tocado el premio de la rifa de su colegio, pero a Marta le 
corresponde el doble que a Fermín, y a Rosa, 200 € más que a Marta. Si tienen que 

repartirse 5 400 €, ¿cuánto les corresponde a cada uno? 

 

 

Annex 3. Fraccions sumes i restes. 

 

1.Calcula: 

 

a) 
5

1

5

4

5

3
     

  

b) 
7

8

7

4

7

1
     

     

c) 
10

3

5

1
     

 

d)  
9

1

6

3

3

2
    

 

e) 
8

5

6

5
    

 

f)  
5

3

9

7
 

 

g) 
30

11

15

7

5

2
 

 

h) 
10

3

5

2
    

 

i)  
9

2

6

1

3

5
        

   

 

j) 
8

5

3

5
    

 

k) 
8

3

6

7
 

 

m) 
30

11

15

7

6

1
 

 

n)
6

3

3

2
                                                                    

 

o) 
5

1

5

10
             

 

p)  1
4

7
                                                                         

 

q) 
5

2

8

7
 

 

r) 
10

1

4

3

5

2
            

 

s)  
4

3

3

2
           

         

t)   
9

2

6

5

 
                    

u)   
12

1

9

2
     

                 

v)   
3

2

6

1

8

3
    

                 

w)   
5

1

5

4

5

3
      

               

x)   
2

1

5

4

4

3
        

             

y) 
5

1
1           

  



 

94 

 

 

z) 
5

4
1      

        

aa) 
7

1

7

7
       

  

 

bb) 
6

1
1       

                                                

Solucions:  

                                     a) 6/5         b) -3/7          c) ½           d) 19/18        e) 5/24            f) 62/45            g) 3/10 

                                     h) 7/10       i)  29/18       j) 25/24      k) 37/24       m)1/15             n)  7/6               o)   9/5 

                                     p) 3/4         q)   51/40     r) 21/20      s)  17/12       t)   19/18          u) 11/36           v)  -1/8 

                                    w) 6/5        x)  21/20      y) 4/5          z) 9/5           aa)   6/7            bb)  5/6 

 

 

Annex 4. Operacions combinades de fraccions. 

 

Calcula 

 

a) 
3

4

2

3
5      

  

b) 
2

3

5

2

4

3
     

     

c) 
4

2

2

3
     

 

d)  
2

4
:

2

3
    

 

e) 
3

2
:

5

2

3

4
    

 

f) 
7

5

5

2
:

3

4
    

 

g) 
3

2

2

4

3

2
 

 

h) 
7

2

5

3

3

4
 

 

i)  
5

3

4

7

5

3
        

   

 

j) 
4

3

5

3

3

2
    

 

k)  
2

3

2

7

4

3

3

2
        

   

 

m) 
3

1
:

5

3

7

4

5

2

4

3
 

 

n) 
4

5

3

2

5

3
 

 

o) 
2

3
5

5

2
1              

 

p)  
5

2

5

3

2

5

5

2

4

2

2

3
                                                                         

 

q) 
4

3

3

2
:

2

1

3

2

3

1
 

 

r) 
3

2
1

5

1

3

2

2

1
            

 

s)  

3

2

1

3

2
           

         

t)   
5

1
:

10

3

2

3

6

5

5

4

 
                    

u)   

2

5

6
:

10

3

12

5
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Solucions:  

                                      

a) 
6

31
      b) 

20

23
    c) 

4

3
     d) 

4

3
      e) 

5

4
      f) 

21

50
      g) 

3

2
     h) 

105

158
       i) 

4

7
       j)  

20

1
      

 

k)   
6

31
    m) 

140

279
    n)  

30

43
    o)  

10

49
       p) 

50

9
    q)   

17

8
     r) 

90

19
      s)  

216

1
      t)   

20

21
          u) 

36

1
           

 

 

Annex 5. Examen fraccions. 

 

1. Troba cinc fraccions equivalents a cada una de les següents fraccions (1 punt). 

 

5

2
 

 

2

3
 

2. Troba la fracció irreductible: (2 punts). 

a) 
16

12
     b) 

25

15
 

 

c) 
180

60
    d) 

54

42
 

 

3. Calcula i simplifica: (6 punts). 

a) 
8

1

8

3

8

5
  

b) 
3

7

3

4

3

2
 

c) 
12

5

9

5
  

d) 
8

7

5

3
 

e) 
4

3

8

3

2

1
 

f) 
20

11

5

3
 

g) 
9

2

6

1

3

2
 

h) 
7

3
1  

i) 
8

1

5

3
·

8

5
 

j) 
2

3
:

6

9
 

 

4. Si el mar representa les 
4

3
 parts de la terra, quina fracció és la que ocupen els continents?: (1 

punt). 
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Resolució de problemes 
Rut Garí Ruiz 

IES Josep Sureda i Blanes 
 

 

1. Introducció i justificació 

 

He elegit realitzar el treball del seminari als alumnes de primer de batxillerat de matemàtiques 

aplicades a les ciències socials. Entre tots els continguts que hem vist en el seminari he escollit la 

resolució de problemes perquè en aquests moments estic donant la part d‟àlgebra i aritmètica i puc 

incloure aquesta nova tècnica sense sortir-me de la programació. 

 

 

2. La planificació prèvia 

 

Els continguts que vull treballar són els següents: 

 

1.- Passes per resoldre un problema. Seguirem les passes de Polya 

 1.- Comprendre el problema 

 2.- Elegir una estratègia de resolució 

 3.- Resoldre el problema i donar la solució 

 4.- Examinar la solució 

 

2.- Estratègies per resoldre un problema 

 * Extreure una equació 

 * Dibuixar 

 * Estudiar tots els casos 

 * Considerar casos particulars 

 * Assaig-i-error 

 * Triar bona notació 

 

La metodologia consistirà en guiar-los en la recerca d‟estratègies per resoldre problemes. 

Treballarem tots plegats i també en grups de 3 i 4 persones. No tendran cap llibre, ni fórmula de 

referència, només la meva guia, la seva intuïció i les explicacions dels companys.  

 

Durem a terme aquesta tasca en 4 sessions. En la primera sessió deduiran les passes que ells 

segueixen a l‟hora de resoldre un problema. En la segona sessió donaré les passes de Polya per 

resoldre problemes en general i compararem aquests passes amb les que donaren ells en la sessió 

anterior. Entre tota la classe resoldrem dos problemes seguint dues estratègies distintes: dibuixar i 

estudiar tots els casos. En la tercera sessió, treballaran en grups de 3 i 4 persones intentant resoldre 

problemes fent servir les estratègies següents: considerar casos particulars, assaig-i-error i triar bona 

notació. En la quarta sessió, acabaran de fer aquests problemes i donaré el treball per a l‟avaluació. 

 

L‟avaluació consistirà en resoldre un problema en grups de 2 persones i presentar-lo en un dossier. 

Donaré 2 setmanes per dur-ho a terme, durant les quals me podran demanar dubtes. Cada grup 

tendrà assignat un problema diferent. Una vegada els tengui tots, els corregiré i els donaré la nota. A 
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més, per a tenir una continuïtat, cada més hauran d‟entregar un problema, la nota del qual servirà 

per pujar nota de l‟avaluació en curs. 

 

 

3. Explicació de l’experiència pràctica 

 

A continuació descriuré els objectius, la metodologia i els resultats de cada una de les sessions que 

he dedicat a treballar la resolució de problemes. 

 

1ª Sessió 

 

L‟objectiu de la primera sessió és que ells dedueixin les passes a seguir en la resolució d‟un 

problema. Les passes que ells han trobat són les següents: 

  

Els que ells digueren ja ordenades  La compactació (amb la meva guia) 

-Llegir 

-Entendre (fer dibuix, posar dades) 

-Trobar equació 

-Substituir  

-Resoldre (operar) 

-Interpretar la solució 

 

-Entendre (llegir, fer dibuix, posar dades) 

-Trobar equació  

-Resoldre la equació (operar, substituir) 

-Interpretar solució 

 

Mirant aquesta taula es nota que aquests alumnes han treballat problemes que majoritàriament es 

resolen fent servir equacions.  

 

2ª Sessió 

 

L‟objectiu de la segona sessió és trobar algunes estratègies de resolució. Vaig fer servir les següents 

passes: 

 

1.- Aclarir les passes per resoldre problemes en general. En primer lloc vaig recordar les passes 

compactades. A continuació vaig enunciar passes per resoldre problemes en general: 

 

Passes de Polya 

Entendre 

Elegir estratègia 

Executar estratègia 

Analitzar la solució 

 

  Finalment, varem comparar aquestes passes amb les seves i varem veure que hi ha més estratègies a 

més de fer servir les equacions. 

 

2.- Enunciar problemes que no es resolen amb una equació: He dictat els dos problemes següents i 

els hem resolt entre tots. Els problemes apareixen en el llibre de matemàtiques abans de començar 

el primer tema.  

 

 Una cabra està fermada amb una corda de 20 metres, a una cantonada d’una casa de camp 
de planta quadrada de 10 metres de costat. Quina és la superfície de la porció de parcel·la 

en què pot pasturar la cabra? 
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 El senyor Anselm i el senyor Antoni es troben després de molt de temps i mantenen la 

conversa següent: 

Sr Anselm: Tenc tres filles. El producte de les seves edats és 36 i la suma coincideix amb         

al número d’aquesta casa 

Sr Antoni (després de pensar una mica): No ho puc resoldre 

Sr. Anselm: Ah, és veritat! Aleshores ... la major toca el piano 

Sr Antoni: ara si! Ja sé les edats de les teves filles. 

Quines són? 

 

3.- Quan hem resolt els exercicis hem treballat les següents estratègies: 

  - Dibuixar (1r problema) 

  - Estudiar totes les solucions (2n problema) 

 

4.- He deixat feina per a practicar a casa.  

  

3ª Sessió 

 

L‟objectiu de la tercera sessió és que treballin en grups les següents estratègies amb la meva guia:  

- Considerar casos particulars  

- Assaig-i-error. 

  

Avui han vingut a classe 21 alumnes. He fet 7 grups de 3 persones i han intentat resoldre els dos 

problemes següents: 

 

 Troba a què és igual el resultat de la suma dels n primers nombres senars 
 

 Un col·leccionista de monedes en té 24 que semblen idèntiques, però sap que una és falsa i 
pesa una mica menys que les altres. El col·leccionista ha decidit trobar la moneda falsa 

utilitzant una balança de dos braços. Però, quina contrarietat!, només pot utilitzar la 

balança tres vegades. Com ho farà? 

 

Llevat d‟un grup que ho ha esbrinat tot d‟una, la resta de grups no han sabut trobar la solució del 

primer exercici. No han sabut fer servir casos particulars per trobar el cas general. Crec que no 

sabien fer servir la tècnica. Ara bé, donant-li‟s una guia ho han sabut trobar.  

 

Per al segon exercici, només 3 grups l‟han intentat resoldre i ho han fet per tempteig. Cap dels 

grups ha arribat a la solució correcta, però han fet servir la tècnica que tocava.  

 

En general, veig que tenen moltes dificultats en escriure bé la seva idea de resoldre un exercici. Tots 

els grups la sabien dir de paraula. Veig, llavors, que han de practicar també la capacitat d‟expressió 

escrita. Així doncs, canviï la planificació inicial per aprofundir en l‟expressió escrita. En la següent 

sessió no veurem més tècniques per resoldre problemes si no que ens centrarem en saber expressar 

la solució dels problemes ja pensats. 

 

4ª Sessió  

 

L‟objectiu és practicar l‟expressió escrita enlloc de treballar més estratègies com havia planificat en 

un principi. Avui he dedicat la classe a proposar un problema semblant al de la sessió anterior de tal 

forma que el que han treballat no és la tècnica si no la forma d‟exposar la solució del problema. Per 

dur-ho a terme, he mantingut els mateixos grups que a la sessió anterior.  
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El problema que he plantejat ha estat el següent: 

 

 El conserge d’un hotel tanca i obre les portes de les habitacions de la manera següent: 

o El primer dia tanca totes les portes 

o El segon dia obre les parells 

o El tercer dia canvia (si una porta era oberta, la tanca; i si era tancada, l’obre) les 

múltiples de tres 

o El quart dia les múltiples de quatre 

o Etcètera 

 

Quines portes són les que quedaran tancades al final del procés? 

 

Volia fer entregar els resultats en finalitzar la classe però no varen acabar, així que els ho vaig 

deixar per deures per a la propera sessió. En l‟annex apareix la resolució d‟un dels grups d‟alumnes. 

 

D‟aquesta sessió cal comentar que un alumne s‟ha queixat pel fet d‟haver de tornar a pensar i 

resoldre un altre problema. Els altres alumnes li han recolzat i han comentat que darrerament els hi 

faig pensar molt.  

 

5ª Sessió 

 

He recollit els problemes que vaig deixar de deures. Els he explicat com funcionarà l‟avaluació. Els 

he dit quins problemes han de resoldre per parelles i fins a quina data els poden entregar per avaluar 

aquesta part. En vista que he modificat la metodologia i els objectius d‟aquest treball, també 

avaluarem l‟expressió escrita. En lloc de corregir jo els problemes entregats, l‟avaluació la faran ells 

mateixos després de les vacances de Nadal corregint els problemes dels seus companys. Així podran 

comprovar la importància d‟una bona redacció.  

 

A continuació ens hem centrat en la resolució de problemes que es resolen amb una o vàries 

equacions. 

 

 

4. Resultats de l'experiència 

 

D‟aquest treball s‟extreuen diversos resultats distints. En primer lloc els alumnes han après noves 

tècniques de resolució de problemes a més de fer servir equacions. En segon lloc han comprovat de 

nou que la part més difícil d‟un problema és elegir l‟estratègia i no l‟execució de la mateixa, ja que 

s‟han trobat que simplement per decidir quina estratègia escollir han trigat més temps que en 

aplicar-la. En tercer lloc, han resolt els problemes amb els seus companys, parlant i raonant entre 

ells, i no amb la meva explicació a priori. I, en quart i darrer lloc, han fet l‟esforç d‟escriure la 

solució d‟un problema en el paper de forma clara i ordenada.  

 

 

5. Propostes per millorar la planificació inicial 

 

He vist durant les classes que a part d‟aprendre les noves tècniques també han d‟aprendre a exposar 

per escrit les seves idees. Per tant, proposo també dedicar una classe (o les que siguin necessàries) a 

practicar i corregir-los in-situ la forma d‟escriure la solució del problema. També proposo que els 

alumnes s‟avaluïn els uns als altres per veure la importància de saber expressar-se bé. 
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6. Conclusions finals 

 

He trobat molt profitós fer aquest treball perquè m‟he adonat que no tan sols els alumnes de primer 

de batxillerat tenen carències a l‟hora de trobar estratègies per resoldre problemes, sinó que també 

tenen encara més dificultats en expressar la solució dels problemes. Per l‟edat que tenen aquests 

alumnes havia suposat que només els hi feien falta conèixer més estratègies.  

 

A més, he comprovat que els alumnes no estan avesats a raonar i els hi suposa un gran esforç. Ara 

bé, soc conscient que aquesta actitud prové de la forma en què fem les classes habitualment, ja que 

els hi mostram els conceptes com un treball ja fet, amb poques explicacions d‟on provenen i sense 

promoure que ells els dedueixin.  

 

Si no hi hagués dedicat aquestes 5 sessions a fer aquest treball no me n‟hauria adonat de les greus 

mancances d‟expressió que tenen i les seves reticències a raonar com a via conductora per realitzar 

una classe. 

 

 

7. Annex: Treballs d’un grup de tres alumnes 

 

Per acabar, adjunt a aquest document afegeixo dos problemes que ha resolt un mateix grup de tres 

alumnes. El primer el varen resoldre entre la segona i la tercera sessió. El segon problema és el que 

varen resoldre per l‟avaluació. He elegit el grup que més clar s‟ha expressat, ja que els altres eren 

gairebé inintel·ligibles. Comparant els dos problemes entregats, en ambdós hi ha una bona expressió 

escrita però notam una millora notable en el raonament entre el primer i el segon problema.  
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Aquest és el primer problema entregat. Per a resoldre'l han aplicat l'estratègia de calcular casos 

particulars. 
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En aquest cas no arribaren a cap conclusió, però les alumnes han expressat clarament cada els 

càlculs que han fet en cada cas particular que han considerat. 
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Aquest ha estat el treball final que han entregat. Han millorat molt la presentació, l‟ordre de les 

passes que han realitzat i han arribat a la solució correcta.  
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