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El document pretén ser útil per a ...

Identificar les competències de l'àmbit matemàtic

Reafirmar Millorar Incorporar Canviar

Fer de frontissa entre els continguts i les competències

Revisar com treballem les matemàtiques



Les 4 dimensions de l'àmbit matem àtic

o Les dimensions coincideixen amb els 4 processos del 
currículum:

o Resolució de problemes.
o Raonament i prova.
o Connexions.
o Comunicació i representació.

o Això s’ha fet així perquè els processos són transversals dins de 
les matemàtiques.

Treballar per continguts

Treballar per processos Assoliment de competències

Adquisició de coneixements



Les 4 dimensions estan relacionades

Resolució de 
problemes

Connexions

Raonament i 
prova

Comunicació
i representació



Competències
bàsiques

matemàtiques
Primària

Resolució
de problemes

Raonament
i prova

Connexions

Comunicació
i 

representació

1. Traduir un problema a una representació matemàtica i 
emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per 
resoldre-la

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

3. Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic

4. Fer conjectures matemàtiques adients en situacions
quotidianes i comprovar-les

5. Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics
realitzats en contextos propers

6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre
els diversos significats d’un mateix concepte

7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions
quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin
relacionar amb idees

10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada
a la situació i interpretar les representacions que ofereixen

8. Expressar idees i processos matemàtics de manera
comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit)

9. Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions
per expressar matemàticament una situació

Estructura de la 
competència de 
l'àmbit matemàtic



Continguts clau
de l’àmbit matemàtic relacionats amb els blocs de continguts del currículum (Annex 3)

1. Nombres. Relacions entre nombres
2. Sistema de numeració decimal
3. Significat de les operacions, de les propietats i les relacions entre elles
4. Càlcul (mental, estimatiu, algorísmic, amb eines TIC)
5. Patrons
6. Equivalència
7. Magnituds mesurables. Unitats estàndards
8. Tècniques, instruments de mesura
9. Relacions espacials
10.Les figures geomètriques: elements, característiques (2D i 3D) i 

propietats
11.Transformacions geomètriques
12.Obtenció, representació i interpretació de dades estadístiques
13.Fenòmens aleatoris
14.Taules i gràfiques



Taula d’assignació continguts clau/competències (Annex 1)
Els continguts del currículum vigent estan relacionats am b les competències



Gradació de les competències de 
l'àmbit matem àtic

o Cada competència s’ha graduat en tres nivells de 
consecució: nivell 1, nivell 2 i nivell 3.

Els criteris per fer la gradació estan relacionats amb:

•La complexitat de les eines i estratègies matemàtiques
emprades

•Els nivells d’abstracció del llenguatge i les 
representacions

•El grau de consciència per part de l’alumne de les 
matemàtiques emprades.



Competència 2
Donar i comprovar la solució d’un problema

d’acord amb les preguntes plantejades

Analitzem una competència
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1. Traduir un problema a una representació matemàtica i 
emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per 
resoldre-la

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

3. Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic

4. Fer conjectures matemàtiques adients en situacions
quotidianes i comprovar-les

5. Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics
realitzats en contextos propers

6. Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre
els diversos significats d’un mateix concepte

7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions
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a la situació i interpretar les representacions que ofereixen
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per expressar matemàticament una situació



Competència 2 que forma part de la 
dimensió de resolució de problemes

1. Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar
conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre-la

3. Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic

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



o 2.1.Donar la solució d’un problema
interpretant la pregunta en el seu context i 
valorar si la resposta és raonable.

o 2.2. Donar la solució d’un problema
interpretant la pregunta en el seu context, i 
comprovar tant si és raonable com si
compleix les condicions donades.

o 2.3. Donar la solució d’un problema i 
comprovar tant si és raonable com 
correcta, i plantejar-se i explorar si hi pot 
haver més solucions.

�2. Donar i 
comprovar la 
solució d’un 
problema d’acord
a les preguntes
plantejades

Competència 2 : gradació



Competència 2 : indicadors d’avaluació (referents 
per a la reflexió del nivell competencial)

Expressen accions concretes de l'activitat de 
l'alumne en la realització d'una tasca



De la competència als indicadors

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

2.1. Donar la solució d’un problema
interpretant la pregunta en el seu
context i valorar si la resposta és
raonable

•Dóna la solució
expressada clarament
•Dóna una o dues 
solucions, en el cas de 
problemes de solució
múltiples
•Usa el coneixement
sobre el seu entorn per 
valorar si la solució és
raonable
•Refà el procés quan
valora la solució com a 
no raonable
•...

ampliable



Orientacions generals per a l’avaluació de 
les competències de l'àmbit matem àtic

Característiques de les activitats d’avaluació final de 
competències:

� Han de ser prou riques perquè l’alumne pugui
mostrar tot el que sap. 

� Han de poder ser resoltes de diverses maneres.
� Han de fer possible que l’alumne prengui

decisions i apliqui connexions. 
� Han de demanar justificacions dels processos i les 

solucions.



Exemple d’avaluació final de la competència 2

o Aquest estiu volem anar a casa de l’àvia que viu a 1.450 km 
de casa nostra. La mare diu que podem fer uns 250 o màxim
300 km cada dia. M’ha preguntat quin dia arribarem si sortim
dilluns al matí a primera hora. He demanat ajuda als meus
amics i han fet això:

Emma  1.450 : 250 = 5,8
Joan     1.450 : 300 = 4,833
Rita      1.450 : 290 = 5
L’Òscar m’ha dit que tardarem 3 dies.

o Quina resposta li puc donar a la meva mare i com li explico?

Dóna part 
de la solució

Pregunta
de 

resposta
oberta



Situacions de no assoliment amb les quals ens
podem trobar

• No comprovar la exactitud dels resultats de les divisions 
que fan els amics

• No saber o confondre el valor que representen els
resultats de les divisions

• Oblidar-se que surten el dilluns i dir només els dies que
trigarien per arribar-hi

• No justificar per què la resposta de l'Òscar no és correcta
• No assignar-li als decimals el valor d'un dia més
• No entendre que pot haver-hi més d'una resposta correcta
• Donar la resposta correcta però no saber-la justificar
• Etc.



Competència 2: exemple de resposta nivell 1

Un/a alumne/a que...

interpreta els nombres
decimals en el seu context, 
és a dir, si per exemple tria
el 5,8 i explica que
representa el sisè dia, és a 
dir, el dissabte; també que 3 
dies no es corresponen amb
la relació entre el recorregut i 
les etapes diàries

Indicadors nivell1 

•Dóna la solució
expressada clarament
•Dóna una o dues 
solucions, en el cas de 
problemes de solució
múltiples
•Usa el coneixement sobre
el seu entorn per valorar si
la solució és raonable
•Refà el procés quan
valora la solució com a no 
raonable
•...



Competència 2: exemple de resposta nivell 2

Un/a alumne/a que...

a més a més del que faria
un alumne de nivell 1, 
comprova les solucions
triant les tres primeres
com a correctes i 
arrodoneix els decimals

Indicadors nivell 2

•Dóna la solució i comenta per 
què és o no raonable
•Comprova si la solució
compleix les condicions de 
l'enunciat
•Compara l'estimació prèvia
amb el resultat obtingut
•Sap que hi ha més solucions, 
en el cas de problemes de 
solució múltiple, però no sap 
com trobar-les totes
•...



Competència 2: exemple de resposta nivell 3

Un/a alumne/a que...

a més a més del que faria un 
alumne de nivell 1 i 2, 
compara les tres respostes
encertades i dedueix que hi ha 
més possibilitats de solució
però dóna com a resposta 5 o 
6 dies, argumentant que les 
diverses possibilitats afecten
només a l'hora d'arribada

Indicadors nivell 3

•Expressa la solució usant
llenguatge matemàtic
•Es planteja si la solució és
raonable encara que sigui
correcta matemàticament
•Dóna diverses solucions, 
tria les raonables i ho 
justifica.
•Explora més solucions, en 
el cas de problemes de 
solució múltiples.
•...



Competència 2: Cinc orientacions metodològiques

1. Fer servir més propostes de resolució de problemes amb res postes
múltiples . Les solucions a un problema poden ser limitades (única o 
diverses) o il·limitades. Si acostumem els alumnes a resoldre problemes
que tenen una única solució difílcilment podrem assolir aquesta
competència.

2. Fer servir bones preguntes quan l'alumne/a creu que ha trobat la 
solució: per què saps que és aquesta la solució i no una altra? Has provat
si pot haver-hi més d'una solució? La solució donada compleix amb els
requisits del problema? La solució és possible en el context del 
problema?

3. Proposar fer estimacions de possibles solucions abans de començar el 
procés de resolució del problema. Amb això ajudarem a tenir criteri sobre
si una solució és raonable o no. A més, el contrast de la solució final amb
l'estimació inicial ajudarà a regular i perfeccionar la pròxima estimació que
faci.



Competència 2: orientacions metodològiques

4. Proposar activitats que ofereixin diverses solucions a un mateix
problema i demanar als alumnes que argumentin la possible validesa de 
la resposta en funció del context. Amb això ajudaríem a desenvolupar la 
capacitat de raonar.

EXEMPLE

"La suma dels pesos de tres amics de sisè de primària és de 153 quilograms. 
Sabem que el que més pesa supera en 12 quilograms el segon i el que pesa
menys no supera els 45 quilos. El Raül i el Manel han fet dues propostes de 
solucions al problema però no s'acaben de posar d'acord sobre si són correctes o 
no. Els podríeu ajudar? Primera solució: 71, 59 i 23 quilos; segona solució: 61, 49 i 
43 quilos"

5.  Treballar en contextos coneguts per l'alumne , per tractar correctament
la raonabilitat. Contextos que formin part de la seva vida quotidiana, del 
treball en altres àrees o de la seva experiència matemàtica.



L’ARC, un bon repositori de propostes competencials



Orientacions metodològiques generals de 
les competències de l'àmbit matem àtic

• Crear i treballar en un ambient de resolució de 
problemes (1,2,3)

• Entendre l'error con a font d'aprenentatge (2,3,4,8)

• Promoure el raonament i l’argumentació i intervenir
més amb preguntes que amb explicacions o bé
donant respostes (4,5)

• Connectar les matemàtiques amb la realitat , és a dir 
matematitzar contextos (1,7)

Entre parèntesis el número de la competència amb la que es relaciona



Orientacions metodològiques

• Treballar la matemàtica de forma integrada més que
compartimentada en blocs (6,7)

• Compartir el treball matemàtic, comunicant, 
contrastant i construint en grup (8)

• Usar més diversitat de representacions (9)

• Incorporar més diversitat de recursos i fer un ús
adequat de tecnologies . (10)



Per acabar tres orientacions
metodològiques clau

• Donar temps a l'alumnat per investigar i reflexionar i 
que no tingui por d'arriscar-se a fer propostes i 
exposar la seva manera de pensar.

• Fer una avaluació a favor de l'aprenentatge que
l'ajudi a prendre consciència del seu progrés . 
Que evidenciï el que sap, i no sempre el que no sap, 
i que li aporti propostes per a la millora.

• Dipositar altes expectatives en les possibilitats de 
cada alumne/a i fer el possible per crear un ambient 
de confiança en el qual tothom senti que pot avançar. 


