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COMPETÈNCIA 9 

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

• 9.1. Usar algunes de les representacions de conceptes i 
relacions per expressar matemàticament una situació. 

• 9.2. Usar una de les diverses representacions d’un concepte 
o d’una relació, que sigui rellevant en l’expressió matemàtica 
d’una determinada situació, i explicar-la. 

• 9.3. Usar el llenguatge matemàtic per expressar una situació i 
comprendre les expressions matemàtiques realitzades pels 
iguals. 
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ACTIVITAT: MUNTANT TRENS CICLE INICIAL/ CICLE MITJÀ 

 
 

Construir trens pot ser un repte matemàtic 

• Suposem que tenim 24 vagons 

• Es poden fer diferents trens amb aquests vagons. 

• El tren més petit ha de tenir com a mínim 2 vagons. 

• Hi ha d’haver un dels trens de 10 vagons. 

Busca totes les possibilitats 

 
L’ús de material, per exemple cubs encaixables, pot facilitar el treball 
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• Comparar les diferents representacions que 
s’han usat en la resolució del problema. 

 

• Quines preguntes podrien sorgir en la recerca 
de la solució? 

 

ACTIVITAT: MUNTANT TRENS CICLE INICIAL/ CICLE MITJÀ 
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ACTIVITAT: MUNTANT TRENS CICLE INICIAL/ CICLE MITJÀ 

Extensió del problema 
 

Em pregunto què passaria si ... ?  
• Em pregunto què passaria si hagués de fer només 

tres trens ? 
• Em pregunto què passaria si hagués de fer només 

quatre trens ? 
• Em pregunto què passaria si hagués de fer tots els 

trens de diferents longituds ?  
Si has descobert algun patró al fer els trens, explica quin 
és 



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

REPRESENTACIONS D’ALUMNES DE 4t de Primària 
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REPRESENTACIONS D’ALUMNES DE 4t de Primària 
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REPRESENTACIONS D’ALUMNES DE 4t de Primària 
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• Recta: nombres i operacions 

• Quadre del 100 

• Multiplicació com a rectangle 

• Representacions diverses de les fraccions 

• Taules 

• Gràfiques estadístiques 

• Representacions 2D de figures 3D 
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RECTA NUMÈRICA: NOMBRES I 
OPERACIONS 
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• Resoldre l’operació  34 – 19 utilitzant la recta 
numèrica. 

• De quantes maneres es pot fer? 

• Com les relaciones? 

  



100 78 110 

22 10 

110 - 78= 22 + 10 

382 464 400 

18 64 464 - 382= 18 + 64 



147 182 150 185 

35 

3 3 

182-147 = 185-150 = 180-145 



http://www.echalk.co.uk/Maths/dfes_numeracy/Assets/number_line_flash.swf 
 

LA RECTA NUMÈRICA 

http://www.echalk.co.uk/Maths/dfes_numeracy/Assets/number_line_flash.swf
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QUADRE DEL 100: NOMBRES I CÀLCUL 
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El panell numèric del 100, model d’ordre 
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MULTIPLICACIÓ COM A RECTANGLE 
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DIVERSES REPRESENTACIONS DE LES 
FRACCIONS 
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• Fraccions equivalents 

• https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?i
d=3510 

 

• Diverses representacions 

• https://www.visualfractions.com 

 

https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3510
https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3510
https://www.visualfractions.com/
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GRÀFICS ESTADÍSTICS 
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Patinets de les classes    

       

 Fem la mitjana. 6è Primària Escola Vila Olímpica 

 

Calculeu la mitjana  de 
patinets per compensació. 
Podeu utilizar els 
multilinks 
 
Què aporta el càlcul de la 
mitjana per compensació? 
 
Què representa la 
mitjana? 
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 Educació Infantil i Cicle Inicial  

FEM MATEMÀTIQUES PARLANT DE LES NOSTRES 
EMOCIONS 

http://c2em.feemcat.org/wp-content/uploads/actes/3C223.pdf
http://c2em.feemcat.org/wp-content/uploads/actes/3C223.pdf
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TAULES 
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 Els alumnes fan la mitjana i interpreten el gràfic. 6è Primària Escola Vila Olímpica 
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 Taules sobre el lligat de capses 

Nens i nenes de 4t de l’Escola Vila Olímpica 
representen les seves creacions de lligat de 
capses amb el mínim cordill, utilitzant taules 

 

Lligant la capsa amb el mínim cordill 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ij6bKgHLfcI
https://www.youtube.com/watch?v=ij6bKgHLfcI
https://www.youtube.com/watch?v=ij6bKgHLfcI
https://www.youtube.com/watch?v=ij6bKgHLfcI
https://www.youtube.com/watch?v=ij6bKgHLfcI
https://www.youtube.com/watch?v=ij6bKgHLfcI
https://www.youtube.com/watch?v=ij6bKgHLfcI
https://www.youtube.com/watch?v=ij6bKgHLfcI
https://www.youtube.com/watch?v=ij6bKgHLfcI
https://www.youtube.com/watch?v=ij6bKgHLfcI
https://www.youtube.com/watch?v=ij6bKgHLfcI
https://www.youtube.com/watch?v=ij6bKgHLfcI
https://www.youtube.com/watch?v=ij6bKgHLfcI
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DESEMBOLICANT LA CAIXA 
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Nens i nenes de 1r de l’Escola Vila Olímpica 
connecten les seves pròpies representacions 2D 
d’un prisma. Desemboliquen la capsa, observen 
i relaten 

 

Connectant 3D i 2D 

https://www.youtube.com/watch?v=aFE0WjSUFV8
https://www.youtube.com/watch?v=aFE0WjSUFV8
https://www.youtube.com/watch?v=aFE0WjSUFV8

