
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Facultat d’Educació 

 

 
 

  Memòria del Treball de Fi de Grau  

 
 

Què s’entén per problema matemàtic? 
Implicacions i la seva aplicació dins l’aula de 

primària 

 

Catalina García Soler 

Grau d’Educació Primària 

Any acadèmic 2018-19 

 
 
 
 
 
 
 

DNI de l’alumne:41570323P 
 

Treball tutelat per Daniel Ruiz Aguilera 
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 
Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, 
amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 

Sí No Sí No 

 

Paraules clau del treball: 

 
problemes, exercicis, raonament, motivació. 



Resum 

 
El següent treball estudia què és un problema matemàtic arribant a una possible definició a 

partir de premisses donades per diferents autors. Es dona molta importància a la diferenciació 

del concepte problema matemàtic i exercici amb enunciat, mostrant els  beneficis per formar 

infants reflexius, crítics i amb capacitat de raonament. A més, es considera imprescindible la 

motivació de l’alumnat per poder assolir un aprenentatge significatiu i de qualitat. També, es 

presenta un recull de problemes d’investigació duts a la pràctica a una escola de primària. 
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Abstract 

 
The following research studies what an actual mathematical problem is, relying on 

definitions given by different authors. It is important to clarify the differencebetween the 

concept of mathematical problem and an exercise with its formulation, showing the benefits of 

educating children in order to develop their reflective, critical and reasoning capacity. In 

addition, the motivation of the students is essential to foster quality and significant learning. 

Moreover, a collection of research problems which have been put into practice in a primary 

school is presented. 
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1. Introducció i justificació del tema elegit 

 
Aquest treball de fi de grau tracta la importància d’enfocar correctament els problemes 

matemàtics dins l’aula de primària i no basar-los només en la resolució d’operacions a partir 

d’un enunciat. 

 

Com diu el currículum de matemàtiques d’educació primària (2013), la resolució de 

problemes és un eix fonamental en el procés d’aprenentatge de les matemàtiques. Per tant, és 

molt important dedicar-hi temps en aprendre i investigar perquè el procés d’ensenyament- 

aprenentatge sigui satisfactori i es produeixi l’èxit de tot l’alumnat. 

 

A més, el currículum (2013) valora com a criteri d’avaluació que l’alumne sàpiga: 

“identificar i resoldre problemes de la vida quotidiana, establir connexions entre la realitat i les 

matemàtiques i valorar la utilitat dels coneixements matemàtics per resoldre problemes” (p.11). 

Per tant, és important que perquè ho pugui fer, se li presentin problemes adequats i amb 

situacions reals que coneguin o que tinguin l’ajuda de material manipulable per poder-lo 

entendre i resoldre. 

 

D’altra banda, l’avaluació a l’educació primària de l’informe IAQSE (2007), mostra que el 

tram 1 de la consecució de les competències, només té en compte com a resolució de problemes 

a aquells que impliquin: “comptar o realitzar una sola operació amb nombres naturals per 

trobar-ne la solució”. Tal vegada, el fet que això es consideri com a resolució de problemes fa 

que els alumnes els rebutgin i no els agradi fer-ne. Per això és important canviar l’enfocament 

que se’ls dona i deixar de banda els problemes de tipus exercici o de situacions 

contextualitzades i començar a proposar problemes que de veritat suposin un repte. 

 

El següent gràfic mostra els resultats en l’àrea de matemàtiques separats per blocs de 

continguts i operacions cognitives. Si es focalitza en la part que ocupa aquest treball i que 

correspon a la resolució de problemes i la part més reflexiva, on han de raonar i prendre 

decisions, es comprova que els pitjors resultats es donen en la resolució de problemes. 
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Gràfic 1:Percentatge global d’encerts per a cada bloc de contingut i per operacions cognitives. 

 

D’altra banda, si s’analitza la prova duta a terme l’any 2017 per avaluar la competència 

matemàtica d’IAQSE, es pot comprovar que totes les preguntes formulades en forma de 

problema, són en realitat, exercicis, que només requereixen una operació per ser resoltes i no 

fomenten ni l’esperit crític, ni la reflexió de l’alumnat. 

 

El que es pretén amb aquest treball, és fer una recerca del que suposa la realització d’un 

tipus de problemes contraposa també haver de dur a terme una matemàtica més reflexiva on ja 

s’han vist que comporten uns resultats més positius amb un aprenentatge significatiu. A més, 

es compararan amb casos reals a una escola. 

 

L’objectiu principal del treball és, per tant, fer veure els beneficis que tenen enfocar les 

matemàtiques des d’un punt de vista més realista, manipulable, reflexiu i crític. 
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2. Objectius 

 
A continuació, s’exposen els objectius que es pretenen assolir durant l’execució d’aquest 

treball: 

 

Analitzar el prototip del què s’entén actualment per problema matemàtic a les escoles i a la 

literatura i la conseqüència d’haver treballat amb aquests tipus d’enunciats. Tot això, basant-se 

en estudis on es mostren els resultats acadèmics dels infants. 

 

Estudiar els beneficis que tenen el fet de treballar amb problemes que desenvolupin el 

pensament crític, lògic i reflexiu dels alumnes de primària. Perquè sigui possible, s’utilitzaran 

de referència articles, revistes i estudis d’altres autors. 

 

Comparar la resposta que tenen alguns infants davant un problema tradicional i un on hagin 

de fer ús de la lògica, la reflexió i l’esperit crític. Proposar a l’escola resoldre problemes, cada 

un al seu nivell, de diferents tipus i estudiar la resposta que tenen davant cada estímul. 
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3. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball 

 
La realització d’aquest treball es durà a terme en diverses fases. En primer lloc, hi ha una 

part de recerca bibliogràfica per poder donar una base teòrica. En segon lloc, es proposaran 

diferents problemes que afavoreixin el pensament lògic-matemàtic, per, en tercer lloc, poder 

comparar les respostes donades i estudiar els beneficis o inconvenients que tenen pel 

desenvolupament de la competència matemàtica l’ús d’un tipus de problema o l’altre. 

 

La recerca bibliogràfica estarà basada en estudis i articles de diferents matemàtics per donar 

suport al que es coneixen com a problemes realistes que s’apropin a la realitat de l’infant i 

desenvolupin el pensament. Com diu Mª Antònia Canals a una entrevista feta per Biniés (2008) 

“els bons problemes i jocs matemàtics desenvolupen el pensament lògic i l'enginy, l'actitud de 

voler resoldre situacions interessants i la capacitat de cercar estratègies per fer-ho” (p. 28). 

 

Tot això serà contraposat amb els resultats donats com a conseqüència del treball fet durant 

anys a les escoles amb els problemes tradicionals coneguts també com a problemes amb 

situacions contextualitzades o exercicis amb enunciat. 

 

Rico (2006) ja diu que les capacitats i habilitats mostrades durant la resolució d’un problema 

són les característiques que mostren si una persona és realment competent en matemàtiques. 

Per tant, s’han de proposar problemes oberts on els nins puguin arribar a la solució per diferents 

camins i seguint processos diferents i en conseqüència deixar de banda els problemes fets fins 

ara a moltes escoles. Ens hem de centrar en els processos de resolució. 

 

Pel que fa a la part més pràctica, es farà sobretot per observació. Fuentes, Gamboa, Morales, 

Retamali San Martín (2012)expliquen que Piaget utilitza l’observació i la interacció per veure 

els processos que segueixen els nins. De la mateixa manera, observant i fent petites entrevistes 

es podrà entendre els processos que han seguit els infants per resoldre cada tipus de problema. 

 

Fuentes, et al. (2012) diuen que Piaget diferencia tres tipus de coneixements: el físic, que 

es refereix als elements que formen el món; el lògic-matemàtic, que fa referència a l’abstracció 

reflexió que fa la persona i el coneixement social, que s’adquireix per la interacció amb altres. 

Per tant, els infants primer hauran d’analitzar allò que tenen, reflexionar per trobar la resposta 

i després explicar el procés que han seguit. 
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Una vegada fetes totes aquestes parts, es passarà a la comparació de les respostes donades 

i es farà una reflexió sobre els dos tipus de problemes. 
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4. Marc teòric 

 
4.1. Què s’entén per problema matemàtic 

 
Per poder entendre i dur a terme aquest treball és important analitzar que s’entén per 

problema matemàtic. 

 

Primer, cal dir que en el BOE(28 de febrer de 2014) s’especifica que: 

 
“los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la 

actividad matemática y deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje a lo largo 

de la etapa, puesto que constituyen la piedra angular de la educación matemática” (p. 

19349). 

 

Canals (2010) defineix un problema com una situació nova, real i propera a la vida de 

l’infant que proposa un interrogant que han de resoldre pensant, imaginant, analitzant i que han 

de suposar un repte. A més, Maria Antònia Canals ens diu que resoldre un problema no 

consisteix només en l’aplicació de les operacions aritmètiques bàsiques per arribar a una única 

solució. 

 

D’altra banda, d’una manera diferent Perales (2000) compara el concepte de problema 

matemàtic amb problema de la vida quotidiana dient que així com un problema pot provocar 

reflexions cognitives, afectives o motrius un problema matemàtic ha de provocar el mateix dins 

una aula. Per tant, afirma que un problema és una situació incerta que provoca en la persona 

que l’ha de resoldre, una necessitat per trobar una solució. De la mateixa manera, el que s’entén 

per un problema pot no ser-ho per una altra persona. A més, destaca com a major característica 

d’un problema, la incertesa que aquest pot provocar. Si no provoca incertesa, no és un problema 

i es tracta només d’un exercici. 

 

Arenga, Longhi i Vargas (1988), defineixen la resolució de problemes com un conjunt 

d’activitats organitzades al voltant d’una situació problemàtica, la qual l’alumne no coneix i els 

estimula a resoldre la situació de forma creativa i activa. 

 

Alsina (2006), diu que una situació problemàtica és una situació nova i de la qual no es 

coneix la metodologia adequada per resoldre’l. Per tant, no serveix aprendre’s un mètode de 

resolució i aplicar-lo de memòria, sinó que ha de ser un problema del qual no es coneix el 
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procediment a seguir. Alsina (2006), explica que el fet de ser una situació nova, provoca que 

els nins hagin de pensar i cercar una o diferents estratègies de resolució. 

 

Alsina (2006), proposa una taula que diferencia clarament els problemes pròpiament dits i 

els exercicis: 

 

SITUACIONS PROBLEMÀTIQUES EXERCICIS D’APLICACIÓ 

 

Suposen un procés de descobriment d’estratègies per 

arribar a la solució. 

 

Es coneix d’abans el mètode de resolució. 

 
Són el marc d’aplicació de qualsevol bloc temàtic de 

les matemàtiques: geometria, mesura, càlcul, etc. 

 
Són    útils    per    aplicar   una   solució matemàtica 

prèviament apresa: problemes de suma, etc. 

 

Acostumen a tenir un plantejament obert, de manera 

que el procés de resolució i les solucions poden ser 

diverses. 

 

El plantejament és tancat: només s’accepta una forma 

de resolució, normalment l’operació aritmètica, i la 

solució és única. 

 

Impliquen PENSAR. 

 

Impliquen MECANITZAR. 

 

 
Exemple: “La mestra li diu a un alumne que porti quatre 

tassons al racó de la cuina. Per el camí se’n romp un. 

Què passa després? 

 

Exemple: Problema de resta 

 
“La mestra li diu a un alumne que porti quatre tassons 

al racó de la cuina. Per el camí se’n romp un. Quants 

tassons li queden? 

 

Taula 1: Recuperat de: Cómodesarrollar el pensamientomatemático de 0 a 6 años, de Alsina, À., 2006, P. 

133, Barcelona, Espanya: Eumo Editorial. 

 

Segons Alsina (2006), la confusió entre problemes i exercicis du a pensar als nins que tots 

els problemes que es fan a l’escola es resolen amb operacions aritmètiques. És per això que és 

molt difícil erradicar aquest pensament i fer veure que és una eina útil per poder enfrontar-se a 

la vida diària. 

 

D’altra banda, encara que els problemes matemàtics solen fer-se quan ja s’han treballat una 

sèrie de continguts, els podem utilitzar per introduir o desencadenar un concepte (Luz i 
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Montero, 2019). A més, per resoldre’ls poden crear les seves pròpies estratègies i usar el 

pensament racional (Luz i Montero, 2019). 

 

 

 

4.2. Context i motivació a l’hora de presentar un problema 

 
Tenint clar el significat i la definició de problema, per a la presentació d’aquest s’ha de 

posar èmfasi a la motivació. Els problemes que es proposin han de ser motivadors i estar 

contextualitzats. El currículum de matemàtiques d’educació primària (2013) ens explica el 

següent: 

 

El punt de partida del procés de construcció del coneixement matemàtic ha de ser 

l’experiència pràctica i quotidiana que els infants tenen de forma intuïtiva, és a dir, partir 

de l’entorn familiar i proper en contextos relacionats amb situacions de la vida diària, 

per anar adquirint progressivament coneixements més complexos en contextos menys 

propers a la seva realitat immediata. (p. 4) 

 

Per tant, perquè els alumnes adquireixin un aprenentatge significatiu, se’ls han de presentar 

problemes que ells puguin relacionar amb situacions que visquin habitualment o se’ls hi ha de 

presentar amb material que coneguin i els sigui familiar. A partir d’aquí, una vegada construït 

el coneixement, es podran dur a terme problemes amb situacions noves que no coneguin. Encara 

que han de seguir sent situacions reals i no inventades i que s’apropin al context que vivim. 

 

Segons Planas et al. (2012), si no es té en compte la manera d’enfocar els problemes i es 

crea una diferència entre el món dels problemes, el qual ell anomena món artificial, i el món 

real, es produirà un aprenentatge poc productiu. També, diuen al llibre Teoría, crítica y pràctica 

de la educación matemática, que encara que s’incloguin als llibres de text problemes reals però 

simplificats, aquests s’haurien de complementar amb d’altres on sigui necessari reflexionar i on 

la solució no sorgeixi d’una deducció immediata. Així, defensen que s’ha de fer veure als 

alumnes que no a tots els problemes és evident quina operació matemàtica s’ha de realitzar i 

que només es sabrà si es raona i pensa. Tenint en compte també, que molts problemes de 

matemàtiques no requereixen específicament una operació. 
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Perales (2000) afirma que la resolució de problemes relacionats amb la vida quotidiana són 

una font d’inspiració. A més, moltes vegades surten de manera espontània, poden ser més 

motivadores i no sempre es saben totes les dades inicials, fet que fa que l’alumne hagi de buscar 

les dades i reflexioni o raoni. Per tant, proposa aproximar el context quotidià amb el context 

acadèmic. 

 

Alsina (2006), exposa que si un nin realitza un problema sense estar enfocat o plantejat a 

un context proper i motivador, no es produeix diàleg i que si en canvi, es presenta una situació, 

real, possible, oberta i fàcil d’entendre, es produeix aquest diàleg i permet al mestre entendre el 

pensament matemàtic del nin i el nivell de comprensió de l’infant. 

 

D’altra banda, Alonso (2000), ens explica que els contextos creats pels professors i les 

característiques amb les quals els alumnes aborden un treball, no és estàtica, sinó que canvia, 

és dinàmica. Per això, pot ser que un alumne comenci una activitat mostrant interès i després 

canviï. El que reflexiona Alonso (2000) és que tal vegada l’error no està en la concentració de 

l’alumne, sinó que el plantejament de l’activitat no ha estat el correcte i que l’error està en el 

context. 

 

Per tant, Alonso (2000), defensa que segons la manera en la qual es presenti una activitat, 

contribuirà o no, a la participació dels alumnes per trobar una solució i a mantenir l’interès  per 

aprendre. Així, és important que es tingui en compte les motivacions dels alumnes a  l’hora de 

plantejar un problema i fer-ho sempre des d’una perspectiva dinàmica. 

 

Alonso (2000), creu que la millor manera d’incentivar i motivar a un alumne, és provocant-

li curiositat. Segons el DIEC, la curiositat és una “cosa rara, estranya, que desperta l’interès i 

crida l’atenció”. Alonso (2000), la defineix com: “un procés, manifestat en la conducta 

exploratòria, activat per característiques de la informació com la novetat, la complexitat, el 

caràcter inesperat, l’ambigüitat i la variabilitat” (p. 56). Tenint en compte les dues definicions 

es pot dir que és important presentar el problema en un context que fomenti, activi i promogui 

la curiositat, ja que desencadenarà o provocarà interès, atenció, ganes d’explorar, incertesa, 

ambigüitat i en conseqüència, motivarà a l’alumne a trobar una, dues o diverses solucions. O 

fins i tot, arribar a la conclusió que no té solució. 

 

Alonso (2000), diu que “el terme interès fa referència al fet de mantenir l’atenció  centrada 

en alguna cosa” (p. 62), en el nostre cas, en la resolució del problema. Així com la curiositat 

significa mostrar atenció cap a un fenomen nou, “l’interès depèn tant de factors 
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personals com de factors contextuals” (p.62). Per tant, l’interès depèn de la curiositat i aquesta 

a la vegada depèn de l’originalitat i la novetat dels problemes i interrogants que es plantegin 

resoldre. 

 

A més, les situacions que es proposin, a part d’intentar que hi hagi interès i curiositat durant 

tot el procés de resolució, han de ser activitats que presentin situacions possibles i aplicables 

fora de l’escola, ja que en la vida també es produeixen i no és només un fet que es produeixi 

dins l’aula, el que s’ha de pretendre és aconseguir aprenentatge significatiu (Alsina, 2006). 

 

 

 

 

 
4.3. Confusió entre problemes i situacions contextualitzades o 

exercicis amb enunciat 

Una vegada entesa la definició de problema matemàtic i veure la importància del context i 

de tenir un alumne motivat i amb interès, pot ser contraposat o comparat amb la idea dels 

problemes de tipus exercici amb enunciat o els coneguts com a situacions contextualitzades. 

Perales (2000) ens exposa que hi ha 4 tipus de problemes: 

 

• Problemes d’aplicació directa. Són els que es coneixen com a exercicis i només 

requereixen d’operacions matemàtiques simples per ser resolts. 

• Problemes algorítmics. Implica un seguiment d’un conjunt d’operacions tancades 

i que assegura una solució. 

• Problemes heurístics. Problemes que segons diu Polya (citat a Perales 2000), es 

poden desenvolupar amb quatre fases: comprendre el problema, plans per resoldre 

el problema, resoldre’l i revisar la solució. 

• Problemes creatius. Aquests problemes no s’ajusten amb cap mètode de resolució 

fixe. Són problemes de caire més intuïtiu, encara que no s’assegura que hi hagi una 

única solució. 

 

Si fer un problema significa resoldre una situació incerta amb un context conegut per 

l’infant, els dos primers mètodes anteriors de resolució, no es podrien considerar problemes i 

passen a ser únicament exercicis tancats (amb una única solució) i on no fa falta reflexió per 
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realitzar-los. En canvi, els dos últims, segons com s’enfoquin, poden fer raonar als alumnes per 

trobar la solució. Tot i això, els problemes heurístics es solen mesclar amb els problemes 

algorítmics o d’aplicació directa. Molts de mestres obliguen als alumnes a escriure les dades, 

l’operació i una resposta, sense gairebé reflexionar i fent-ho de memòria i per inèrcia. És per 

aquesta raó que molts alumnes tendeixen a rebutjar els problemes. Però el que realment 

rebutgen són exercicis mecànics i repetitius que reben, encara que mal enfocat, el nom de 

problema matemàtic. 

 

Planas et al. (2012) afirmen que a molts de països s’han estudiat els problemes plantejats 

als llibres de text i tots es presenten amb un llenguatge simplificat, amb paraules clau que es 

repeteixen i pretenen ajudar a resoldre el problema. És per això que molts alumnes 

desenvolupen tàctiques per resoldre els problemes, deixant de banda el raonament i fent-ho de 

manera sistematitzada. D’aquesta manera, es deixa totalment de banda el significat que hem 

donat anteriorment al concepte problema. El DIEC defineix com a problema a la “Qüestió, 

dificultat, a resoldre, a aclarir”. Per tant, si l’alumne adquireix mètodes o memoritza  processos 

i paraules clau que l’ajudaran a resoldre l’exercici, deixa de ser un problema, ja que no presenta 

cap dificultat ni li provoca incertesa i passa, com s’ha mencionat anteriorment, a ser una situació 

contextual a resoldre. 

 

 

 

4.3.1. Passes a seguir per resoldre un problema 

Segons Polya (1965) s’han de seguir una sèrie de passes per resoldre un problema: 

 
• Comprendre el problema. S’ha de saber quines dades ens donen i que necessitem 

trobar o resoldre. 

• Pensar un pla. S’ha de pensar si ja s’ha fet algun problema semblant encara que 

sigui amb altres dades o estigui formulat de forma diferent, i també s’ha de pensar 

si coneix alguna fórmula o mètode per resoldre’l. A més, pot intentar formular el 

problema que se li dona d’una manera més fàcil amb dades més senzilles que el 

puguin ajudar a comprendre’l. 

• Executar un pla. Es tracta d’elaborar la solució i comprovar cada passa. 

• Visió retrospectiva. Aquí ha de ser capaç de demostrar que el problema està ben 

realitzat i pensar si hi ha altres maneres de donar el resultat. 



15 

 

Pel que fa al que defensa aquest treball, això no seria un problema matemàtic. Si un alumne 

ha de buscar altres problemes que siguin pareguts i copiar el procediment per poder resoldre’l, 

no està fent cap esforç per comprendre i entendre. Tot i això, sí que ha de ser capaç de 

comprovar que la solució sigui certa i fins i tot reflexionar per trobar-ne altres de vàlides. 

 

Ja fa anys que s’està plantejant aquest problema. Crovetti (1982), ja afirmava que una de 

les raons per les que s’arriba a solucions errònies en els problemes és perquè l’alumne estableix 

esquemes i els memoritza i moltes vegades no es raona. El que ell proposa és raonar i a partir 

d’aquí saber quina estratègia establir per resoldre el problema i trobar la solució, atenent que hi 

ha problemes que en tenen més d’una, infinites i fins i tot alguns que no en tenen. 

 

Segons Alsina (2006), la comunicació forma part de la resolució dels problemes i es pot 

establir de distintes formes: gràficament, visualment, amb materials manipulables... i sobretot 

verbalitzant el que s’ha fet per arribar a la solució del problema. Per tant, dona molta 

importància no tant al resultat del problema, sinó a la capacitat per explicar el procediment de 

resolució. 

 

Crovetti (1982), també diu que l’educació lògica-matemàtica ha de tenir la capacitat per 

oferir a l’alumne unes bases per aconseguir l’autonomia crítica, per tant, és important que els 

problemes també fomentin l’esperit crític i la reflexió i no consisteixin únicament en la repetició 

d’unes passes per trobar una solució. 

 

Alsina (2006), proposa un seguit de punts que són necessaris per facilitar l’aprenentatge 

matemàtic: 

 

• Saber cridar l’atenció de l’alumnat, despertant la curiositat i presentant situacions reals, 

produint així un aprenentatge significatiu. 

• Les matemàtiques no s’aprenen escoltant i repetint allò que fa el mestre. Sinó que 

s’aprenen fent, manipulant, discutint, compartint, imaginant, observant, etc. 

• Fent estimacions abans d’arribar al resultat exacte i final. 

• Deixar que el nin elabori les seves pròpies estratègies, és a dir, donant com a vàlid 

qualsevol raonament justificat: un esquema, dibuix, càlcul mental, etc. 

• Fomentar la verbalització durant i després del procés de resolució. Utilitzant les 

posteriors per raonar si l’estratègia és efectiva, les solucions són vàlides, estimar si ho 

ha entès, etc. 
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• Plantejar als nins situacions problemàtiques amb suport visual, gràfic o oral i deixant 

per últim els problemes escrits. 

• Valorar el procediment de resolució i no tant el resultat final. 

 

 

 
4.4. Problemes d’investigació 

Segons Canals (2010), els problemes no s’han d’encasellar i ser només d’un tipus: de 

geometria, de nombres, d’estadística, d’operacions, etc. Tot i això, en el seu Dossier 107: 

Problemes i més problemes, en proposa alguns tipus, encara que només sigui per organitzar- lo. 

 

En aquest treball ens basarem amb el que ella anomena: problemes d’investigació. Canals 

explica que tenen com a principal objectiu fer que els alumnes mostrin interès per descobrir i 

explorar les lleis amb les quals es basa el problema. 

 

Encara que es poden començar a treballar a partir dels set anys, de manera introductòria, 

són propis de problemes dels darrers cursos de primària i secundària. Amb aquests problemes, 

es pot començar a treballar l’àlgebra i ho poden relacionar amb situacions de la vida diària. 

Així, els alumnes realitzen una pràctica d’investigació i de reflexió complint, per tant, la tasca 

principal que hauria de tenir un problema. 

 

S’ha de tenir en compte, que com també diu Maria Antònia Canals, és difícil treballar  amb 

un problema ben plantejat, un únic contingut. Per tant, els problemes d’investigació són 

transversals i es poden aplicar a problemes tant de geometria, de nombres i operacions i es 

poden inventar el seu propi problema creant-lo a partir d’un dibuix, una situació, una taula, etc. 
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5. Recull de problemes d’investigació 

Les següents propostes d’intervenció són un recull de problemes d’investigació destinats al 

segon cicle d’educació primària tot i que, adaptant-se, alguns poden ser aplicats a alguns cursos 

del primer cicle. 

 

Els objectius que es pretenen assolir amb aquests tipus de problemes són els següents: 

 
• Fomentar l’esperit crític dels alumnes. 

• Despertar l’interès per la resolució dels problemes als infants. 

• Experimentar per arribar a descobrir les solucions dels problemes matemàtics. 

 
S’han proposat problemes d’investigació variats perquè treballin les matemàtiques de 

manera transversal tocant quasi tots els blocs del currículum. Així, hi ha problemes de nombres 

i càlcul, de geometria, de mesura i de raonament lògic. 

 

D’altra banda, aquests problemes fan reflexionar a l’alumnat sense tenir solucions evidents 

i repetitives on no puguin crear mecanismes que puguin repetir en altres problemes. Un dels 

objectius és que pensin i busquin les seves pròpies estratègies individuals i tal vegada diferents 

entre ells però que n’hagin de cercar una de nova a cada problema o inclús més d’una en una 

mateixa proposta. 

 

No es dona tanta importància al resultat final sinó que es valora el procediment seguit en la 

resolució. És important valorar positivament l’error, ja que mitjançant l’assaig, l’equivocació i 

la seva posterior correcció és produirà un veritable aprenentatge. 
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5.1. Investigació numèrica 1. Dossier M. Antònia Canals. 

Informació i material donat a l’alumne: 

Observa bé aquests números. Dos d’una fila es combinen per fer-ne un de la filla inferior. 

Per combinar-se, els números segueixen tres consignes. Te’n diem dues: 

• Cercle: se sumen els dos nombres de dalt. 

• Quadrat: se sumen els dos de dalt i es divideix per 2. 

Troba la consigna del triangle. 

 

Font: Dossier M. Antònia Canals 

 

 

PROPOSTA 1: PROBLEMES D’INVESTIGACIÓ NUMÈRICA 1 

 

 

 

 
 

Objectiu 

 

En aquesta activitat s’ha de cercar la consigna per trobar el valor dels triangles. A més de 

resoldre els que estan incomplets. 

 
Encara que es treballa el càlcul (mental o d’un altre tipus), l’objectiu principal 

d’investigació, és centrar-se en l’observació i la reflexió per trobar els fenòmens i les lleis 

que es van repetint i trobar així la solució. Si més no, la capacitat de càlcul, és un requisit 

indispensable per trobar la consigna. 
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Contingut 

 

Es treballen els següents continguts del currículum de les Illes 

Balears: Bloc 1. Processos matemàtics. 

- Planificació del procés de resolució de problemes: anàlisi i comprensió de 

l’enunciat, estratègies i procediments posats en pràctica (un dibuix, una taula, un 

esquema de la situació, assaig i error raonat, operacions matemàtiques adients, etc.), 

resultats obtinguts. 

- Plantejament de petites investigacions en contextos numèrics. 

 
Bloc 2. Nombres 

 
- Nombres enters, decimals i fraccions. 

- Operació (sumes, restes, multiplicacions i divisions) de conjunts de nombres de 

diferent tipus. 

- Elaboració i ús d’estratègies de càlcul mental. 

- Aplicació de les operacions en la resolució de problemes. 

 
Bloc 3. Mesura 

 
- Explicació oral i escrita del procés seguit i de l’estratègia emprada en qualsevol 

dels procediments utilitzats. 

 

Curs 

 

Es pot aplicar a cursos inferiors al segon cicle (segon o tercer), sempre i quan s’adaptin al 

nivell competencial dels alumnes. 

 

 

 
Dificultat 

 

La dificultat amb la qual es poden trobar és amb la de realitzar les operacions que marca la 

consigna. 

 
D’altra banda, el patró que han de trobar, mitjançant la prova i l’error es pot aconseguir 

sense cap tipus de problema. 

 

 
 

Variants 

 

El problema és bastant obert i per tant es poden fer múltiples variants: 

 
- Incloure nombres decimals, fraccions, etc. 

- Haver de trobar més d’una consigna. 

 

 
Resultat 

 

En aquest cas, la consigna del triangle seria: 

 

 ------- se sumen els dos nombres de dalt i es divideix per 3. 



20 

 

5.2. Investigació numèrica 2 

Informació i material donat a l’alumne: 

Aquí teniu diferents figures, primer mireu i responeu les dues primeres columnes. Als 

rectangles heu d’escriure la suma dels dos nombres que hi ha a la fila de damunt i a l’hexàgon, 

la resta dels nombres que també hi ha a la fila anterior. 

Una vegada hagueu contestat a les dues primeres columnes, passeu a respondre la 

pregunta i així podreu continuar amb les altres dues columnes: Quina relació observes entre 

els nombres de la primera i la tercera fila en els quatre casos anteriors? 

 

Font:Web: PuntMat 

 

 
 

PROPOSTA 2: PROBLEMES D’INVESTIGACIÓ NUMÈRICA 2 

 

 

 

 
 

Objectiu 

 

En aquesta activitat s’han de respondre la primera columna d’operacions i fer les  

operacions pertinents seguint les normes donades. 

 

Encara que en la primera part del problema es treballa el càlcul (mental o d’un altre 

tipus), l’objectiu principal és reflexionar i raonar sobre els resultats donats per poder 

respondre així, la segona part del problema. El domini del càlcul és un objectiu necessari tot 

i que si hi hagués problemes, es podria fer també amb calculadora. 

 

Contingut 

 

Es treballen els següents continguts del currículum de les Illes Balears: 
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 Bloc 1. Processos matemàtics. 

 
- Planificació del procés de resolució de problemes: anàlisi i comprensió de 

l’enunciat, estratègies i procediments posats en pràctica (un dibuix, una taula, un 

esquema de la situació, assaig i error raonat, operacions matemàtiques adients, etc.), 

resultats obtinguts. 

- Plantejament de petites investigacions en contextos numèrics. 

 
Bloc 2. Nombres 

 
- Nombres enters. 

- Operació (sumes, restes, multiplicacions i divisions) de conjunts de nombres de 

diferent tipus. 

- Elaboració i ús d’estratègies de càlcul mental. 

- Aplicació de les operacions en la resolució de problemes. 

 
Bloc 3. Mesura 

 
- Explicació oral i escrita del procés seguit i de l’estratègia emprada en qualsevol 

dels procediments utilitzats. 

 
Bloc 4. Geometria 

 
- Identificació i denominació de polígons atenent al nombre de costats. 

 

Curs 

 

Es pot aplicar a cursos inferiors al segon cicle (segon o tercer), sempre i quan s’adaptin al 

nivell competencial dels alumnes. 

 

 
Dificultat 

 

El problema amb el qual es poden trobar és amb la dificultat de realitzar les operacions 

que marca la consigna. A més de no entendre i veure la relació dels nombres de les tercers 

files amb la primera. 

 

 

 

 
Variants 

 

El problema és bastant obert i per tant es poden fer múltiples variants: 

 
- Es poden canviar els nombres. 

- Incloure nombres decimals. 

- Posar més figures/línies per veure que el procés es repeteixen i entendre millor el 

problema 

 
Resultat Aquest és un dels casos possibles de resposta, ja que en els apartats on no es donen els 

dos nombres inicials o finals, el resultat i els nombres poden ser diversos. Per tant, aquest 
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 problema té més d’una solució possible. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

5.3. Quatre línies i nou punts 

Informació i material donat a l’alumne: 

En aquestes targetes teniu marcats 9 punts. Heu d’intentar unir tots els punts amb quatre 

línies rectes sense aixecar el retolador del paper. 

 

 
 

 

 
 

 

 

PROPOSTA 3: QUATRE LÍNIES I NOU PUNTS 

 

Objectiu 

 

En aquesta activitat s’ha d’aconseguir unir els nou punts en només quatre línies rectes. 

 
L’objectiu principal d’investigació, és centrar-se en l’observació i la reflexió per trobar 
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 la forma d’unir els punts. S’ha de reflexionar, des de quins punts s’hauria de començar i si 

hi ha més d’un inici i final possible. 

 

D’altra banda, han d’aconseguir veure que per trobar una solució han de sortir del 

quadre que formen els nou punts. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contingut 

 

Es treballen els següents continguts del currículum de les Illes Balears: 

Bloc 1. Processos matemàtics. 

- Planificació del procés de resolució de problemes: anàlisi i comprensió de 

l’enunciat, estratègies i procediments posats en pràctica (un dibuix, una taula, un 

esquema de la situació, assaig i error raonat, operacions matemàtiques adients, etc.), 

resultats obtinguts. 

 

Bloc 3. Mesura 

 
- Explicació oral i escrita del procés seguit i de l’estratègia emprada en qualsevol dels 

procediments utilitzats. 

 

Curs 

 

Aquest problema està pensat per aplicar-se a cursos de segon cicle, tot i que seria 

interessant veure les respostes d’alumnes del primer cicle. 

 

 

 
Dificultat 

 

La primera impressió pot ser que no té solució possible perquè pensin que necessiten 

més línies per aconseguir unir els punts. 

 
Se’ls podria ajudar dient que les línies poden sortir fora del requadre que formen els 

punts. 

 

 
Variant 

 

Un cop resolt el primer problema, no serà difícil trobar la solució a la següent variant: 

 
- Unir els nou punts amb 3 línies rectes. 
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Resultat 

 

Les solucions possibles serien les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Nombres perfectes. 

Informació i material donat a l’alumne: 

En aquesta activitat haureu de trobar nombres perfectes. Un nombre perfecte és aquell que 

es forma mitjançant la suma de tots els seus divisors manco ell mateix.. Per exemple: el primer 

nombre perfecte és 6 (1+2+3). Ara, respon a les següents preguntes. 

1. Quin és el següent nombre perfecte? 

2. Un nombre primer pot ser un nombre perfecte? 

3. Què hi ha més nombres perfectes o imperfectes? 
 

Font:Web nrich 

 

PROPOSTA 4: NOMBRES PERFECTES 

 

 

 

 
 

Objectiu 

 

Aquest problema consisteix en haver de cercar el següent nombre perfecte. Primer, se’ls ha 

d’explicar als infant què és i com es podrien trobar la resta. Així podran contestar les 

preguntes plantejades. 

 
L’objectiu, a més de trobar el segon nombre perfecte, és reflexionar sobre les dues darreres 

preguntes. Han de ser capaços de veure que un nombre primer no pot ser perfecte i per què 

no i saber explicar quins tipus de nombres són més freqüents, els perfectes o imperfectes? 

 

 

 

 
Contingut 

 

Es treballen els següents continguts del currículum de les Illes Balears: 

Bloc 1. Processos matemàtics. 

- Planificació   del  procés  de  resolució   de  problemes:  anàlisi  i   comprensió   de 

l’enunciat, estratègies i procediments posats en pràctica (un dibuix, una taula, un 

esquema de la situació, assaig i error raonat, operacions matemàtiques adients, 
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 etc.), resultats obtinguts. 

- Plantejament de petites investigacions en contextos numèrics. 

 
Bloc 2. Nombres 

 
- Nombres enters. 

- Operació (sumes) de conjunts de nombres de diferent tipus. 

- Elaboració i ús d’estratègies de càlcul mental. 

- Divisibilitat: múltiples, divisors, nombres primers i nombres composts. Criteris de 

divisibilitat. 

- Aplicació de les operacions en la resolució de problemes. 

- Obtenció de tots els divisors de qualsevol nombre menor de 100. 

 
Bloc 3. Mesura 

 
- Explicació oral i escrita del procés seguit i de l’estratègia emprada en qualsevol 

dels procediments utilitzats. 

 

Curs 

 

Segon cicle (quart, cinquè o sisè) 

 

Dificultat 

 

Pot ser encara no hagin treballat els divisors. Però si saben les taules de multiplicar es pot 

fer perfectament. 

 

 
 

Variants 

 

En aquest cas el problema és més tancat però es podria proposar: 

 
- Cercar el tercer nombre perfecte. Encara que els costaria molt, ja que el següent és 

el 496, però serviria per veure que hi ha més nombres imperfectes que perfectes. 

 

 

 

 
Resultat 

 

1. Quin és el següent nombre perfecte? 

El 28 (1, 2, 4, 7, 14) 

2. Un nombre primer pot ser un nombre perfecte? 

No, perquè un nombre primer només té dos divisors, l’1 i ell mateix. 

3. Què hi ha més nombres perfectes o imperfectes? 

Imperfectes. 
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5.5. Got it! 

Informació i material donat a l’alumne: 

Tens quatre cartes (+1, +2, +3, +4) per torns, anireu mostrant una de les cartes o sumes. 

L’objectiu és arribar a 23. El qui hi arriba amb una de les seves sumes guanya. 
 

Font: Web nrich 

 

 
 

 

PROPOSTA 5: GOT IT! 

 

 
Objectiu 

 

Per resoldre aquest problema en forma de joc, han de trobar l’estratègia per poder guanyar 

les partides. Reflexionant i observant quines condicions s’han de donar perquè es guanyi el 

joc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingut 

 

Es treballen els següents continguts del currículum de les Illes Balears: 

Bloc 1. Processos matemàtics. 

- Planificació del procés de resolució de problemes: anàlisi i comprensió de 

l’enunciat, estratègies i procediments posats en pràctica (un dibuix, una taula, un 

esquema de la situació, assaig i error raonat, operacions matemàtiques adients, etc.), 

resultats obtinguts. 

- Plantejament de petites investigacions en contextos numèrics. 

 
Bloc 2. Nombres 

 
- Nombres enters. 

- Operació (sumes) de conjunts de nombres de diferent tipus. 

- Elaboració i ús d’estratègies de càlcul mental. 

- Aplicació de les operacions en la resolució de problemes. 

 
Bloc 3. Mesura 
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 - Explicació oral i escrita del procés seguit i de l’estratègia emprada en qualsevol 

dels procediments utilitzats. 

 

Curs 

 

Segon cicle (quart, cinquè o sisè). 

 

Problemàtica 

 

Que es pensin que només és sort i que no hi ha cap estratègia possible per guanyar. 

 

 
Dificultat 

 
- Es pot fer que la suma arribi a 13, 33, 43 o a qualsevol altre nombre. 

- Afegir una targeta de +5. 

- Jugar online (http://nrich.maths.org/1272) 

 

Resultat 

 

En el cas plantejat, l’estratègia seguida és intentar arribar a 3, 8,13 i finalment 18 per 

poder fer tu la suma per arribar al 23. 

 

 

 

 

5.6. Nim 

Informació i material donat a l’alumne: 

Vos heu de col·locar per parelles. Per torns podeu llevar 1, 2 o 3 mistos de qualsevol 

columna. Guanya el que retira el darrer 

 
 

Font:BlogDivermates 

 

 

PROPOSTA 6: NIM 

 

 
Objectiu 

 

És un problema en parelles. L’objectiu és anar llevant peces alternativament de les columnes 

fins que totes desapareguin. Guanya l’últim jugador que lleva la darrera o darreres peces. 

http://nrich.maths.org/1272
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 Els jugadors hauran de provar i perdre per trobar la manera i l’estratègia de guanyar. A 

primària es pot adaptar posant la condició que només es poden llevar 1, 2 o 3 peces. L’objectiu 

per tant, és que trobin l’estratègia guanyadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contingut 

 

Es treballen els següents continguts del currículum de les Illes Balears: 

Bloc 1. Processos matemàtics. 

- Planificació del procés de resolució de problemes: anàlisi i comprensió de 

l’enunciat, estratègies i procediments posats en pràctica (un dibuix, una taula, un 

esquema de la situació, assaig i error raonat, operacions matemàtiques adients, etc.), 

resultats obtinguts. 

- Plantejament de petites investigacions en contextos numèrics. 

 
Bloc 3. Mesura 

 
- Explicació oral i escrita del procés seguit i de l’estratègia emprada en qualsevol dels 

procediments utilitzats. 

 

Curs 

 

Segon cicle (quart, cinquè o sisè). 

 

Dificultat 

 

Tal vegada es poden pensar que només és sort i que no hi ha cap estratègia possible per 

guanyar. 

 

 

 
Variants 

 
- Jugar online (http://nosolomates.es/nim.htm, https://es.goobix.com/juegos-en- 

linea/nim/) 

- Crear el material de forma física o manipulable. 

- Augmentar dificultat: només pots agafar peces d’una mateixa columna o filera. 

 

Resultat 

 

En aquesta versió guanya qui aconsegueix que quan li toca al company li quedin 3 

fitxes o peces per llevar, donant-te a tu la possibilitat de llevar-ne 1 o 2 i acabar. 

 

 

5.7. Segueix les fletxes. Dossier M. Antònia Canals. 

Informació i material donat a l’alumne: 

La primera condició que se vos posa és que heu de seguir de la casella 1 i arribar a la 16. 

Per passar d’una casella a una altra heu de seguir la direcció que vos marqui, podeu saltar- 

http://nosolomates.es/nim.htm
https://es.goobix.com/juegos-en-linea/nim/
https://es.goobix.com/juegos-en-linea/nim/
https://es.goobix.com/juegos-en-linea/nim/
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vos caselles sempre que després passeu per elles. Per exemple de la primera casella (primer 

requadre), puc passar a qualsevol requadre dels que té davall. 

Només podeu passar un cop per cada casella, recordant que heu de posar el nombre que 

correspongui per seguir l’ordre. 

Per començar teniu una pista: proveu de buscar la casella que correspongui al 15. 

Font: Dossier M. Antònia Canals 

 

 
 

 

PROPOSTA 7: SEGUEIX LS FLETXES 

 

 

 

 
Objectiu 

 

L’objectiu del problema és ordenar les caselles per arribar al 16. Per fer-ho hauran de 

buscar la forma perquè el 9 els quadri i passin per totes sense oblidar-se’n cap. 

 
Per fer-ho, s’espera que pensin a quines caselles podria anar cada fletxa i reflexionin si 

hi ha qualque altra casella que apunti al mateix requadre per descartar possibilitats i trobar 

una solució. 

 

Contingut 

 

Es treballen els següents continguts del currículum de les Illes Balears: 
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 Bloc 1. Processos matemàtics. 

 
- Planificació del procés de resolució de problemes: anàlisi i comprensió de 

l’enunciat, estratègies i procediments posats en pràctica (un dibuix, una taula, un 

esquema de la situació, assaig i error raonat, operacions matemàtiques adients, etc.), 

resultats obtinguts. 

- Plantejament de petites investigacions en contextos numèrics. 

 
Bloc 2. Nombres 

 
- L’ordre numèric. Utilització dels nombres ordinals. 

 
Bloc 3. Mesura 

 
- Explicació oral i escrita del procés seguit i de l’estratègia emprada en qualsevol dels 

procediments utilitzats. 

 

Curs 

 

Segon cicle (quart, cinquè o sisè). 

 

Dificultat 

 

Es poden trobar amb la dificultat de posar els nombres però mitjançant l’assaig i l’error, 

poden trobar la solució. 

 

Variants 

 

Aquest problema té una única solució possible però si hi ha moltes dificultats s’ho poden 

posar facilitadors, donant alguns nombres més que els serveixin de punt de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultat 

 

En aquest cas només hi ha un únic cas possible. 
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5.8. Pes i mida de les serps 

Informació i material donat a l’alumne: 

Aquí teniu 5 serps de diferents colors. Quina mida i què pesa cada una? Per saber què 

mesura has de comptar les caselles i per saber el pes, has de restar els nombres que es trobin 

al cap i a la cua de les serps. 

• Creus que alguna de les serps pot tenir pesos diferents? 

• Quina? Per què? 

• Quins pesos pot tenir? 
 

Font:Web PuntMat 

 

 

PROPOSTA 8: PES I MIDA DE LES SERPS 

 

 

 

 

 

 
Objectiu 

 

L’objectiu del problema és que se n’adonin que la serp blava pot tenir diferents pesos perquè 

queda clar on està el cap però no la cua. Primer hauran de buscar quins nombres poden ser la 

cua i després calcular el seu pes. 

 
Després es poden formular preguntes perquè reflexionin. Per exemple: 

 
- Per què si totes mesuren el mateix, tenen diferent pes? 

- Hi té res a veure la forma que tenen? 

 
S’espera que els alumnes reflexionin i enumerin totes les respostes possibles. 

 

Contingut 

 

Es treballen els següents continguts del currículum de les Illes Balears: 
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 Bloc 1. Processos matemàtics. 

 
- Planificació del procés de resolució de problemes: anàlisi i comprensió de 

l’enunciat, estratègies i procediments posats en pràctica (un dibuix, una taula, un 

esquema de la situació, assaig i error raonat, operacions matemàtiques adients, etc.), 

resultats obtinguts. 

- Plantejament de petites investigacions en contextos numèrics. 

 
Bloc 2. Nombres 

 
- Nombres enters. 

- L’ordre numèric. Utilització dels nombres ordinals. 

- Operacions amb nombres naturals: addicció i substracció. 

- Aplicació de les operacions en la resolució de problemes. 

 
Bloc 3. Mesura 

 
- Expressió en forma simple d’un mesurament de longitud i massa. 

- Comparació i ordenació de mesures d’una mateixa magnitud. 

- Desenvolupament d’estratègies per mesurar figures de manera exacta i 

aproximada. 

- Realització de mesuraments. 

- Explicació oral i escrita del procés seguit i de l’estratègia emprada en qualsevol 

dels procediments utilitzats. 

 
Bloc 4. Geometria 

 
- La situació en el plànol i en l’espai. 

 

Curs 

 

Segon cicle (quart, cinquè o sisè). 

 

Dificultat 

 

Es poden trobar amb la dificultat de no trobar totes les solucions possibles en la serp blava  

o no entendre que depenent del lloc o la forma que tingui cada serp, el seu pes serà diferent. 

 

Variants 

 
- Crear una altra serp en l’espai de mida 9 i calcular la massa. 

- Intentar ajuntar totes les serps en el mínim espai possible. 

 

 
Resultat 

 

Totes mesuren 7 requadres. 

 
- La serp rosa pesa 60 g. 

- La serp taronja pesa 38 g. 
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 - La serp verda pesa 38 g. 

- La serp groga pesa 31 g. 

- La serp blava pot pesar 11 g, 22 g o 20 g. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

5.9. Fifteen Cards 

Informació i material donat a l’alumne: 

Tenim 15 cartes enumerades de l’1 al 15 i en posem 7 sobre la taula. Hem de trobar els 

nombres que té cada carta seguint les següents premisses: 

- Els nombres de la primera i segona carta sumen 15. 

- Els nombres de la segona i tercera carta sumen 20. 

- Els nombres de la tercera i la quarta carta sumen 23. 

- Els nombres de la quarta i quinta carta sumen 16. 

- Els nombres de la quinta i sexta carta sumen 18. 

- Els nombres de la sexta i la sèptima carta sumen 21. 

• Quines cartes tinc? 

• Pots trobar altres solucions? Com podem saber quan hem trobat totes les 

solucions possibles. 

 

 
Font:Web nrich. 
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PROPOSTA 5: FIFTEEN CARDS 

 

 

 

 
Objectiu 

 

L’objectiu és que siguin capaços de trobar els nombres que van a cada carta sense posar 

nombres superiors a 15, ja que no n’hi ha i sense repetir-se. 

 

S’espera que reflexionin i se n’adonin que les dues situacions anteriors no es poden donar 

ja que l’enunciat diu que hi ha 15 cartes enumerades de l’1 al 15. A més, hauran d’intentar 

veure si hi ha altres solucions possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contingut 

 

Es treballen els següents continguts del currículum de les Illes Balears: 

Bloc 1. Processos matemàtics. 

- Planificació del procés de resolució de problemes: anàlisi i comprensió de 

l’enunciat, estratègies i procediments posats en pràctica (un dibuix, una taula, un 

esquema de la situació, assaig i error raonat, operacions matemàtiques adients, etc.), 

resultats obtinguts. 

- Plantejament de petites investigacions en contextos numèrics. 

 
Bloc 2. Nombres 

 
- Nombres enters. 

- Operació (sumes) de conjunts de nombres de diferent tipus. 

- Elaboració i ús d’estratègies de càlcul mental. 

- Aplicació de les operacions en la resolució de problemes. 

 
Bloc 3. Mesura 

 
- Explicació oral i escrita del procés seguit i de l’estratègia emprada en qualsevol 

dels procediments utilitzats. 

 

Curs 

 

Segon cicle (quart, cinquè o sisè). 

 

Dificultat 

 

Que no tinguin en compte que els nombres no es poden repetir entre les cartes. 

 

Variants 

 

- Crear més premisses per arribar a posar les 15 cartes sobre la taula. 

 

Resultat 

 

Les resposta és: 
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No hi ha altres solucions perquè o passen de 15 o es repeteixen les cartes i només n’hi 

ha una de cada. 

 

 

 

 
 

5.10. Findingfifteen 

Informació i material donat a l’alumne: 

Tenim 9 cartes, amb nombres de l’1 al 9. Hem d’ajuntar les 9 cartes en 3 grups i cada un 

ha de sumar 15. De quantes maneres distintes podem fer els grups? 

 
Font:Web nrich 

 

PROPOSTA 5: FINDING FIFTEEN! 

 

Objectiu 

 

Encara que el domini del càlcul és imprescindible, s’espera que investiguin i cerquin totes 

les solucions possibles mitjançant la prova i l’error. 

 

 

 

 

 

 

 
Contingut 

 

Es treballen els següents continguts del currículum de les Illes Balears: 

Bloc 1. Processos matemàtics. 

- Planificació del procés de resolució de problemes: anàlisi i comprensió de 

l’enunciat, estratègies i procediments posats en pràctica (un dibuix, una taula, un 

esquema de la situació, assaig i error raonat, operacions matemàtiques adients, etc.), 

resultats obtinguts. 

- Plantejament de petites investigacions en contextos numèrics. 

 
Bloc 2. Nombres 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    6         9       11       12       4       14        7 
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 - Nombres enters. 

- Operació (sumes) de conjunts de nombres de diferent tipus. 

- Elaboració i ús d’estratègies de càlcul mental. 

- Aplicació de les operacions en la resolució de problemes. 

 
Bloc 3. Mesura 

 
- Explicació oral i escrita del procés seguit i de l’estratègia emprada en qualsevol 

dels procediments utilitzats. 

 

Curs 

 

Segon cicle (quart, cinquè o sisè). 

 

Dificultat 

 

Que en alguns casos un grup no arribi a 15 

 

Variants 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultat 

 

Les solucions són tancades però es podria preguntar: Per què creus que ja no hi ha més 

possibilitats? 

 

Les resposta és: 

 

9, 6 1, 2, 3, 4, 5 7, 8 

1, 6, 8 2, 4, 9 3, 5, 7 

2, 5, 8 1, 3, 4, 7 9, 6 

3, 4, 8 9, 1, 5 6, 7, 2 

9, 1, 2, 3 8, 7 5, 6, 4 
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6. Intervenció 

Alguns dels problemes d’investigació presentats en el punt cinc, s’han dut a la pràctica a 

una escola de Manacor. Concretament al cinquè curs del Molí d’en Xema. L’objectiu és que 

participin activament de les propostes i que reflexionin a cada problema platejat. 

 

S’ha triat aquest grup en concret perquè és on vaig realitzar les pràctiques del segon cicle. 

Hauria de ser la tutora qui hauria de presentar aquests problemes, ja que és la mestra referent i 

la que imparteix normalment les classes de matemàtiques. Així, els resultats serien el més real 

possible. Emperò, els alumnes ja em coneixien i es sentien còmodes per participar activament i 

lliures per demanar tots els dubtes que els sorgien. La confiança és en aquests casos un element 

primordial. 

 

 

 

6.1. Context de l’aula 

 
Els problemes s’han presentat a un grup de cinquè de l’escola Molí d’en Xema de Manacor. 

L’escola és un centre on aposten per metodologies innovadores com els ambients, projectes 

d’aula, grups interactius, racons, etc. 

 

Per aquest motiu, els alumnes de l’escola i en concret, els d’aquesta aula, estan  acostumats 

a realitzar activitats en grup i de forma cooperativa. 

 

Aquest grup està compost per 28 alumnes, de diferents procedències. Per tant, és una aula 

amb molta diversitat. Hi trobem vuit alumnes amb NESE: 

 

- Un amb una discapacitat sensorial visual (DV). 

- Tres amb condicions personals o història escolar amb un desfasament curricular (CP). 

- Tres amb dificultats d’aprenentatge (DEA). 

- Un amb incorporació tardana al sistema educatiu espanyol (IT). 

 
Per aquest mateix motiu i perquè fos més motivant per als infants, es varen fer set grups 

heterogenis de quatre, on tots poguessin aportar al grup les seves capacitats i poguessin treballar 

de forma cooperativa. 
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6.2. Percepció dels problemes en els infants 

Abans de començar la sessió es va demanar què creien que era un problema matemàtic en 

veu alta i també es va incloure la pregunta a l’enquesta. Algunes respostes varen ser: 

- Alguna cosa de la vida real i que s’ha de resoldre. 

- Però també pot ser inventat. 

- Un enunciat amb dades. 

- Per exemple: tenim 70 llepolies i les volem repartir entre 6 nins, quantes en toquen 

a cada un? 

- Un problema escrit i tu trobes sa solució. 

- Un escrit amb dades que tu has de resoldre amb operacions. 

- Hi ha mil maneres de fer-lo. 

- Un escrit amb alguna dificultat matemàtica. 

- Amb els problemes aprenem! 

- Un escrit que té dades i preguntes i tu has de saber l’operació per poder-lo 

resoldre. 

- És una part de les matemàtiques. 

- És una cosa que serveix per exemple per saber les mides d’una taula, on tu has de 

sumar per saber el resultat. 

- Una cosa que te pot ajudar amb quasi tot. 

- És com si un nin té 2 caramels i n’hi regalen 10, quants en té ara? 

 
La majoria de les respostes varen anar encaminades dient que són situacions reals o 

inventades que has de resoldre. Molts altres pensaven que és una situació donada per escrit on 

hi ha dades i una pregunta que has de resoldre mitjanant operacions. 

 

Encara que en tot moment es va fer manifest que es farien problemes, després d’acabar- los, 

a l’enquesta es va demanar si creien que les activitats que havien fet eren realment problemes i 

molts varen pensar que no perquè no tenien enunciats. 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Problemes duts a la pràctica. 

 
6.3.1. Investigació numèrica 2. 

La resolució de la primera part del problema no va ser difícil. Tots, amb ajuda dels 

companys o sense, el van saber resoldre. Tots varen entendre les indicacions i només s’hi ha 

trobat alguns error de càlcul. 

 

D’altra banda, com s’ha explicat, estaven asseguts per grups de 4 i es va poder observar 

com cada taula usava diferents estratègies i nombres per arribar a la solució. D’aquesta manera, 

varen veure que un problema no té únicament una solució. 

 

Se’ls va fer la pregunta en veu alta: Quina relació observes entre els nombres de la primera 

i la tercera fila en els quatre casos anteriors? Només alguns varen veure la relació i ells 

mateixos foren qui ho explicaren a la resta dels companys. Així, es podia comprovar que ho 

havien entès i s’ha exposat anteriorment i defensa Alsina (2006), s’ha de donar molta 

importància a la comunicació i al procés de resolució seguit i no tant al resultat. 

 

A partir d’aquí, varen realitzar alguns exemples del segon apartat i es pot observar que 

alguns, com que sabien que la tercera fila era el doble de la primera, ja no calculaven i en alguns 

casos intercanviaven aquests resultats, posant el doble a dalt i la meitat a baix. 

 

són realment problemes? 
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Font: Respostes alumnes de cinquè del Molí d’en Xema 

 

 

 

6.3.2. Got it! 

Per fer el problema més divertit i dinàmic, deixant de banda les taules, es varen crear unes 

cartes que simulessin el +1, +2, +3 i +4. Així, els alumnes havien d’aconseguir fer la suma per 

arribar a 13, 23 o els que varen entendre com funcionava, jugaren fins el 33 o 43. 
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Després de jugar una estona per parelles dels mateixos grups de quatre, se’ls va plantejar 

les següents preguntes: 

 

- Què és millor, començar o ser el segon? 

- Quines estratègies has usat? 

- Pots saber qui guanyarà abans d’acabar el joc? 

 
Les respostes varen ser diverses. A la primera pregunta 13 (46%) respongueren primer i 15 

(54%), segon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aquesta pregunta no va ser concloent ja que molts no se n’adonaren que si comences primer 

i treus un 3, ja tens la partida guanyada. 

 

A la segona pregunta, 13 (46%) respongueren que no n’usaren cap, simplement anaven 

jugant. 5 (18%) anaven sumant nombres grans fins aproximar-se al nombre final i després en 

posaven de petits. Només 10 (36%) van arribar a la conclusió que si arribava al 8.18, 28, 38, 

48... l’altre no tenia possibilitats de guanyar. D’aquests 9, dos ho explicaren diferent dient que 

arribant a 9 i després traient un 4. 

 

La tercera anava dedicada a corroborar les respostes de l’anterior pregunta. Dels 10 (36%) 

que havien dit que seguien una estratègia, 9 sabien qui guanyaria i 1 pensava que depenia de 

les estratègies que usés el rival. D’altra banda, 2 (7%) pensaven que depenia de qui havia 

començat i la resta, 16 (57%), no ho sabien i se n’adonaven a la darrera jugada. 

segon? 

18 

16  15  

14 13 

12 

10 
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Com a l’anterior problema, es va deixar que ells mateixos expliquessin als companys les 

estratègies seguides per guanyar i que així, tothom les entengués i les tingués present. 

 

Per les respostes obtingudes, observem que la gran majoria no entenia el que realment 

estava fent i deixava al joc a l’atzar i la sort. Això pot ser degut als jocs i videojocs als quals 

juguen i que no tenen cap contingut educatiu. 

 

 

 
Font: Respostes alumnes de cinquè del Molí d’en Xema 
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6.3.3. Segueix les fletxes. 

Aquest era un problema plantejat inicialment com a individual. Només un dels vint-i-vuit 

el va resoldre sense cap tipus d’ajuda, llevant la que et dona el propi problema. 

 

A partir d’aquí i en veure que no sabien com seguir, es varen donar algunes pistes als 

alumnes: 

 

- Se’ls va dir que miressin de quins llocs podien venir les fletxes i a quines no es 

podia arribar d’altra forma. 

- A mesura que anava avançant el temps, se’ls anava dient alguna casella més. 

 
D’aquesta manera i amb ajuda dels grups amb els que estaven asseguts, tots manco 6 varen 

resoldre el problema. Tot i això, és un dels que més dificultats els han suposat i pot ser que sigui 

perquè és el primer que no suposava fer cap càlcul numèric i es basava únicament en la reflexió 

i raonament. 

 

A més, en l’enquesta, 7 han respost que ha estat el problema que més els ha costat resoldre. 

També respongueren que un problema es resolia fent operacions a partir d’unes dades i unes 

operacions. Per tant, aquest enigma va ser un xoc cognitiu per al que ells tenien com a concepte 

de problema. 

 

 

 

6.3.4. Quatre línies i nou punts. 

Aquest problema va ser plantejat com a forma de cloenda. Així com anaven acabant el 

problema anterior, anaven provant de fer aquest. El format de presentació fou un paper 

plastificat que ells utilitzaven com una pissarra. 

 

Només 3 (11%) varen trobar la solució sense ajuda i a ells se’ls va proposar que provessin 

de resoldre el mateix problema només en 3 línies. 

 

Aquest problema fou un dels que més els va agradar i on se’ls va notar més motivats i 

engrescats. Després com que s’anava acabant el temps, els que l’havien resolt varen donar 

algunes pistes: 

 

- Les línies poden sortir del quadrat que formen els 9 punts. 

- Varen dibuixar la primera línia. 
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Encara que l’activitat era individual, ells mateixos la feren de forma cooperativa i ajudant- 

se mútuament, fet que afavoreix el treball en equip i a un increment de la motivació i superació 

d’un mateix. 

 

Aquest problema va funcionar perquè suposava un repte. Havien de resoldre una situació 

que aparentment és impossible. Aquest fet, els feia participar més activament i estar engrescats 

i motivats per trobar una solució, competint també per qui la trobava abans. 

 

 

 

 
 

6.4. Valoracions dels infants 

En general els infants varen tenir molt bona rebuda i actitud davant els problemes plantejats. 

Això va quedar reflectit en les respostes de les enquestes. 

 

Davant la pregunta: Què t’agraden més aquests problemes o el que acostumes a fer? Per 

què? Tots manco dos, respongueren els que havíem fet. Les respostes foren diverses però tots 

arribaren a la mateixa conclusió: 

 

- Perquè són més divertits. 

- Perquè havíem d’investigar. 

- Perquè no m’agrada fer sempre el mateix. 

- Perquè són més diferents. 

- Són més divertits encara que siguin més difícils. 

- Perquè hem fet jocs. 

- Perquè són molt més originals. 

 
És curiós, comprovar que el que anomenen jocs, els hagi fet raonar i estar engrescats amb 

les matemàtiques durant una hora i mitja. I veure que han après i s’han divertit a l’hora. 

 

A l’altra pregunta: Què hi veus de diferent? Com són els problemes que sols fer? 

Respongueren: 

 
- Aquests són més difícils. 

- Els altres tenen dades, operació i resposta. 
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- Els de sempre són operacions (sumes, restes, multiplicacions, divisions i 

percentatges) i en aquests has de pensar com fer-ho. 

- Que aquests són més divertits i els altres avorrits. 

- Els altres sempre diuen el mateix. 

- Els altres problemes sempre són els mateixos canviant les dades. 

- Els altres són més difícils. 

- Els problemes normals tenen un enunciat amb dades. 

- Aquests no tenen molts de números. 

- Aquests són més actius. 

 
Es pot observar que hi ha tot tipus de resposta. Alguns els han trobat més fàcils i d’altres 

més complicats. S’ha de tenir en compte que no tothom aprèn de la mateixa manera i allò que 

a un li pot parèixer fàcil pot ser el més complicat per un altre. 

 

Comprovem que encara es segueix repetint l’esquema de resposta que explicava Polya al 

1965, on s’escriuen les dades, es fan les operacions i finalment es dona una resposta a una 

pregunta prèviament plantejada a un enunciat. És curiós com tenen interioritzat, encara que es 

tracta d’una escola amb metodologies actives, que els problemes-exercicis, són els normals i 

que els presentats, són estranys i diferents. 

 

També s’ha comentat que la problemàtica dels problemes-exercici, són la mecanització i la 

memorització dels processos a seguir per resoldre’ls, deixant de banda el raonament matemàtic. 

Ells mateixos se n’adonen d’aquesta situació i comenten que els problemes que ells coneixen 

sempre diuen el mateix, sempre es fan igual i que només es canvien les dades o situacions. 

 

Alguns també han mencionat que una diferència que hi veuen és que aquests no tenen 

nombres. Sí recordem la definició d’un problema matemàtic segons Arenga, Longhi i Vargas 

(1988), són activitats que plantegen una situació nova que no es coneix i que l’alumne ha de 

resoldre de forma creativa i activa. Per tant, no necessàriament hi ha d’haver nombres a un 

problema matemàtic, on la principal condició ha de ser la crida al raonament. 

 

Per acabar, com que alguns dels problemes que els vaig plantejar podien tenir més d’una 

solució possible, se’ls va preguntar precisament això: Creus que un problema pot tenir només 

una solució? Per què? 
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La majoria varen contestar que un problema pot tenir més d’una solució possible? Inclús 

un va respondre que hi ha moltes maneres de fer-lo perquè una multiplicació es pot fer per 

exemple amb sumes. 

 

Encara així, 5 contestaren que només hi ha una única solució possible. Penso que això és 

degut a la costum de molts mestres d’imposar una única manera de resoldre un problema, quan 

potser n’hi hagi més, igual de vàlides que la seva. 

 

Per acabar amb aquest punt, els objectius que havien de complir les propostes dels 

problemes d’investigació, eren: 

 

• Fomentar l’esperit crític dels alumnes. 

• Despertar l’interès per la resolució dels problemes als infants. 

• Experimentar per arribar a descobrir les solucions dels problemes matemàtics. 

 
Durant la pràctica, s’han aconseguit i assolit tots els objectius plantejats. Els alumnes han 

reflexionat i raonat per trobar les solucions, fent-ho a més, de manera cooperativa. Tots els 

problemes els han fet estar interessats i actius en tot moment i han fet totes les proves 

necessàries per intentar trobar les solucions. 
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Font: Respostes alumnes de cinquè del Molí d’en Xema 
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7. Conclusió del treball realitzat 

 
Per començar, s’ha de tenir present que això no són conclusions reals i definitives de la 

situació actual dels problemes matemàtics a les aules d’educació primària. Sinó que és 

únicament una premissa i una petita part de l’engranatge. 

 

Aquest treball tenia com objectiu entendre i explicar el concepte real de problema 

matemàtic i comparar-lo amb la concepció que tenen d’aquest a les escoles. Recordem que un 

problema matemàtic ha de ser una situació que plantegi a l’alumne un repte a solucionar encara 

que a vegades no tingui solució. Perquè el que realment interessa és el procés que fa per arribar 

a la conclusió final, ja que és on realment hi ha raonament i en conseqüència, aprenentatge. 

 

També, s’ha comprovat que les avaluacions que s’utilitzen per avaluar la competència 

matemàtica en resolució de problemes, com les proves IAQSE, tendeixen a formular enunciats 

repetitius que no busquen la reflexió sinó únicament és necessària la mecanització de processos 

de resolució. 

 

Amb la posada en pràctica dels problemes proposats, s’ha pogut observar que molts 

alumnes es senten insegurs ja que aquests, no tenen una única manera de resoldre’s o perquè ja 

no segueixen un procediment tan estricte com el de posar unes dades, fer unes operacions i 

finalment escriure la resposta. Això passa, en el moment en que els fas pensar i sortir de la seva 

zona de confort on únicament repeteixen procediments seguits en altres problemes iguals però 

amb enunciats diferents. 

 

D’altra banda, amb la intervenció, s’ha comprovat que els infants gaudeixen més de les 

matemàtiques i ho fan més motivats si les activitats proposades són més dinàmiques, actives i 

atractives. Tot això, sense oblidar que els problemes plantejats tenien un fi: desenvolupar el 

pensament crític, lògic i reflexiu dels alumnes, però d’una manera més lúdica. 

 

Amb les respostes de les enquestes, podem corroborar que una gran majoria, s’ha sentit més 

interessat per problemes d’aquest estil, en aquest cas, d’investigació. On havien de descobrir 

les lleis que regien el problema, moltes vegades mitjançant l’assaig i l’error però d’aquí també 

se n’extreu aprenentatge. 
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Així, s’ha resolt l’objectiu de d’estudiar o observar les respostes que tenen els infants davant 

problemes on han de fer ús del pensament crític, lògic i reflexiu. Per la qual cosa, també s’ha 

treballar el tercer objectiu: Comparar la resposta que tenen alguns infants davant un problema 

tradicional i un on hagin de fer ús de la lògica, la reflexió i l’esperit crític. Els infants han respost 

positivament davant les situacions plantejades. 

 

Així, aquesta cloenda, és només una síntesi del que s’ha pogut observar i investigar amb 

aquest treball. Per tant, és cert que és un problema actual, existent de fa molts anys que s’hauria 

de seguir estudiant per formar així, infants i persones crítiques, reflexives i amb capacitat de 

raonament. 
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9. Annexos 

 
Annex 1. Enquesta. 

 
1. Què creus que és un problema matemàtic? 

 

 

 

 

2. Creus que les activitats que hem fet són realment problemes? 
 

SÍ  NO 

 
3. Què t’agraden més aquests problemes o els que acostumes a fer? 

 
 

Per què? 

 

 

 
Què hi veus de diferent? Com són els problemes que sols fer? 

 

 

 

 

4. T’ha costat resoldre’ls? 
 

SÍ  NO 

 
5. Quines dificultats has tingut a cada problema? 

Problema 1: Investigació numèrica 2. 

L’he resolt? 

 

 

 

 

Problema 2: Got it! 

L’he resolt? 

 

 

 

 

 

SÍ NO 

 

SÍ  NO 
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Problema 3: Segueix les fletxes! 

L’he resolt? 

 

 

 

 

Problema 4: Quatre línies i nou punts 

L’he resolt? 

 

 

 

 

 

 
6. Creus que un problema pot tenir només una solució? Per què? 

 

 

 

 

7. Quin problema t’ha costat menys resoldre? 

 

 

 

 

8. Quin problema t’ha costat més resoldre? 

 

 

 

 

9. Altres comentaris: 

SÍ  NO 

     SÍ  NO 

   

 


