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COMPETÈNCIA 6 

 

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

6.1.Identificar un concepte bàsic en situacions on tingui 
diferents significats, tot expressant-lo en llenguatge matemàtic. 

6.2.Usar i descriure relacions entre conceptes i representacions 
per resoldre situacions.  

6.3.Usar i justificar relacions entre conceptes i representacions 
per  resoldre situacions 



Resolució de problemes  

Raonament i prova  

Connexió 

 Comunicació i representació 

Numeració 
i càlcul 

Relacions i 
canvi 

Espai i 
forma 

Mesura 
Estadística 

i atzar 

Les dimensions son transversals i es 
relacionen amb tots els blocs de continguts 



Els blocs de contingut estan 
connectats, no son independents 



Les dimensions estan connectades 
entre elles 
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Construcció de coneixement 

Inter-matemàtiques 

Extra-matemàtiques 



Construcció de coneixement 

Comparació d’atributs per abstraure idees, 
conceptes o relacions matemàtiques. 

Connectar nou coneixement amb 
coneixement adquirit. 

Connectar significats d’un mateix concepte. 

Aplicar estratègies, conegudes, a una altra 
situació o context diferent... 

 



Connexions Inter-matemàtiques 

Entre conceptes  
o relacions 

En un mateix bloc 

Entre blocs 

Entre processos 



Connexions Inter-matemàtiques 

En un mateix bloc 
 

 

Relacionar operacions inverses. 

Relacionar algorisme* i conceptes implicats. 

Diagrames per relacionar quantitats. 

Classificar nombres, figures,... 

Relacionar figures a través de 
transformacions. 

Relacionar pla i espai. 

Relacionar fraccions, decimals i %,... 

 

 



Connexions Inter-matemàtiques 

Entre blocs 
 

Relacionar aritmètica i geometria (producte i 
àrea del rectangle) 

Relacionar aritmètica i àlgebra (generalitzar 
propietats numèriques) 

Relacionar àlgebra i geometria (expressions 
algebraiques amb àrees i volums de figures) 

Relacionar mesura amb nombres (aproximació 
i decimals), ... 

 

 



Connexions Inter-matemàtiques 
Entre processos 

Identificar representacions d’un mateix concepte. 

Traduir representacions. 

Connectar repeticions per conjecturar. 

Relacionar les troballes de l’experimentació amb les raons 
per justificar la solució. 

Relacionar solucions amb condicions inicials. 

Aplicar assaig/error per resoldre situacions. 

Treballar sistemàticament per obtenir totes les solucions.  

Reconèixer preguntes rellevants en la resolució d’un 
problema. 

 



Connexions Extra-matemàtiques 

Modelitzar i contextualitzar 

Situacions quotidianes 

Àrees 
acadèmiques 



Connexions Extra-matemàtiques 

Modelitzar 

Identificar conceptes de la realitat o 
de l’àrea que s’estudia. 

Trobar relacions matemàtiques entre 
ells. 

Representar-ho matemàticament. 

Resoldre i interpretar la solució. 



Connexions Extra-matemàtiques 

Contextualitzar 

Invers de modelitzar. 

A partir d’un concepte, trobar 
situacions que l’ exemplifiquin. 

Saber veure a quin significat del 
concepte es correspon l’exemple. 

 



Ara Matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor 

Activitat 1. TOT PLEGANT UNA TIRA DE PAPER 

Agafeu una tira de paper. Plegueu-la per la meitat 

 

 

 

 

• Quants rectangles s’obtenen? Quants plecs? Els plecs són en “vall” o “muntanya”?  

• Després torneu-la a plegar fent dos plecs, un a sobre de l’altre. Quants rectangles 
s’obtenen? Quants plecs? Quants plecs són en “vall” i quants en “muntanya? 

 

 

 

• Continueu investigant per a tres, quatre, cinc, sis... plecs. 

• Si s’expressen les parts de la tira que aneu obtenint com a fraccions, quin tipus de 
fraccions són? 
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Un cop feta l’activitat, cercar connexions 
entre els continguts que estan implicats en  
aquesta activitat.  

Concretar-les. 

De quins blocs són? 

 
 

Anàlisi activitat: TOT PLEGANT UNA TIRA DE PAPER 


