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EXEMPLE DE PLA D’ACCIÓ: Matemàtiques primària 
  
 
     

 INTRODUCCIÓ 
 

Què és el que específicament vull canviar en la meva pràctica docent? 
A partir d’una primera observació o reflexió molt inicial m’adono que  els problemes sempre 
els resolem d’una manera semblant i sobretot d’una manera individual . Tinc clar que el 
treball en grup potencia i enriqueix els aprenentatges (el millor mestre d’un alumne de P-5 és 
un altre alumne de P-5, Jorge Wagensberg) i per tant aprofitaré la primera situació-problema 
d’aula  que sorgeix per treballar en grup, observar (gravació) per després ja focalitzar cap a 
quin aspecte més concret vull millorar: les meves intervencions. La primera situació 
problema és el repartiment de coca i faig la filmació. 
 

Com m’adonaré que he aconseguit aquest canvi? 
Plantejaré més situacions-problema que sorgeixin a l’aula per resoldre-les en grup i estaré 
més atenta a les meves intervencions, valorant molt més les estratègies,  que el resultat 
aconseguit o la solució del problema. 
 

Quan vull que aquest canvi es produeixi? Amb quins alumnes vull notar aquest canvi? 
Voldria aconseguir el canvi aviat, durant les properes setmanes del curs. Ho duré a terme 
amb alumnes de P-5 i ho voldria notar en general en tots els alumnes, els que estiren el 
grup, per a què  participin i ajudin els companys i els que els hi costa més, per a què trobin 
una altra manera que els faci aconseguir un èxit compartit i sobretot perquè tots en 
gaudeixin. 
 

Què necessito per aconseguir aquets canvi? 
Necessito primerament creure jo en les possibilitats del treball en grup resolent problemes i  
trobar els problemes interessants i que enganxin i facin avançar. 
 

Com hem beneficiarà com a mestra aconseguir aquest canvi? 
Innovar amb els alumnes sempre renova el mestre i el fa créixer personal i 
professionalment. Busco el gaudir dels alumnes i la meva pròpia satisfacció personal. 
 
 

TEORIA. RECURSOS 

Articles:  
“Pensar matemáticamente” d’Elena Barberà 
   . Què m’ha aportat aquesta lectura? 
 
   . Què puc aprofitar per aplicar a la meva aula? 
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  “ El discurso indagador” d’Olga Esteve 
     (contesto les mateixes preguntes) 
 

Conferència: 
 “Preguntando cuestiones matemáticas de forma matemática ” de John Mason 
  Què m’ha aportat la conferencia? 
 
 Què puc  aprofitar per aplicar a la meva aula? 

Bibliografia: 
- Guix núm: 309  “Construir coneixements matemàtics” 

.................................................................................. 

................................................................................... 
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PLA D’ACCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- OBJECTIU: PREGUNTA DE RECERCA. 
 

Com puc  treballar en grup la resolució de problemes? 
            Com puc aconseguir provocar la reflexió i l’avenç amb la meva intervenció en 

la resolució de problemes en grup? 
 
2.- ON? AMB QUI? 
 
Ho portaré a terme amb els meus alumnes de P-5, a l’aula. 
 
3.- QUAN? 
 
Durant el mes d’abril. Des de la darrera setmana de març fins a finals del mes d’abril. 
 
4.- COM HO FARÉ? (escriure accions concretes) 
 
     4.1. Buscaré situacions –problemes d’aula que tinguin possibilitats matemàtiques i que 
vegi que els engresca (regals del ratolí Pérez quan els cau una dent)  

4.2. Agruparé els alumnes de diferent manera per a resoldre els problemes. Hi haurà un 
encarregat de grup o portaveu . 

4.3. Proposaré la situació i demanaré quins materials necessiten per a resoldre el 
problema. 

4.4. Deixaré temps per a la resolució. 
4.5. Procuraré escoltar molt i no parlar gaire. 
4.6. Els faré preguntes que els facin avançar (metacognitives) (Què passaria....? Per 

què?... Com t’adonaries que...?) 
4.7. Vetllaré per a què tots els membres del grup participin . Procuraré tenir el suport d’un 

altre mestre quan faci activitats d’aquest tipus. 
4.8. Demanaré que facin un informe en grup o individual (a vegades d’un manera i 

d’altres d’una altra) per a què l’expliquin al grup. Faré fotocopies de l’informe  per a 
què el tinguin tots els membres del grup. 

4.9. Farem una posta en comú del que han après, del com s’han sentit, del si havien fet 
un problema similar o que els hi recordi,... 

4.10. Invitaré a inventar una situació-problema per a resoldre-la en grup una altre 
dia. 

 
Les  accions 4.5, 4.6 i 4.9, les faré d’una manera molt conscient i atenta  ja que són les 
meves propostes de millora concreta. 
 
5.- OBSERVAR LA MEVA INTERVENCIÓ PEDAGÓGICA A PARTIR DE LA 
INCORPORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ. 
 
Aquesta segona observació la faré  ajudada d’una companya que recollirà les preguntes i 
intervencions que faig al grup. També   valoraré jo mateixa els informes fets pels grups i les 
diferents estratègies que han sorgit arrel de les meves intervencions.  
Espero adonar-me que les meves intervencions ajuden a avançar en la resolució sense 
anticipar-me i sobretot que provoquen diàleg als grups. 
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6.- AVALUAR ELS EFECTES DE LA INTERVENCIÓ PEDAGÒGICA. 
 
Recolliré en una taula les meves intervencions i les analitzaré per a millorar-les més si 
s’escau i recolliré, com ja he dit, els informes dels alumnes  (textos matemàtics) dels 
diferents problemes que hagin sorgit: regals del ratolí Pérez. 
Després d’analitzar i reflexionar sobre les observacions m’he adonat: 

- A la majoria, a tots els alumnes els hi ha agradat molt el treball en grup resolent 
problemes. 

- Particularment em sento molt satisfeta dels resultats ja que ho vaig explicant ben 
entusiasmada. 

- Les produccions de textos són molt més riques que qualsevol fitxa donada per la 
mestra. 

- Partir de situacions –d’aula els motiva i es prenen molt seriosament el treball afer. 
- Hi ha alumnes que els hi costa compartir, que manen i dirigeixen el grup i tot i que és 

bo cal controlar-ho. Copiant també s’aprèn. 
- En treballar una situació-problema és molt global . 
- No m’ha costat gaire graduar les meves intervencions, més aviat amb una mica de 

paciència i donant més temps les situacions van soles. 
 
 
7.- EXTREURE CONCLUSIONS DE L’AVALUACIÓ. 
 
Proposaré sovint situacions  globals, significatives i treballaré en grup la resolució de 
problemes. Estaré atenta a possibles situacions que puguin sorgir ja que penso que n’hi ha 
moltes, totes riques i interessants , només ens cal obrir els ulls. Vetllaré en la resolució de 
problemes i sempre en les meves intervencions, sobre tot per no dirigir excessivament i 
deixar temps . A més si jo sé fer preguntes els meus alumnes també n’aprendran a fer i es 
tornaran més reflexius. 
 
 
8.-  PERSPECTIVES: CAP A UN NOU OBJECTIU 
 
El cicle reflexiu ha acabat i ara toca repensar el que faig i voler millorar un altre aspecte, 
potser  serà el tancament de les classes  que sempre el faig de pressa i corrent .Començar 
bé és important però també tancar la sessió ho és i sóc conscient que no ho faig prou bé i 
que per aquí també puc millorar. 


