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DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES. COMPETÈNCIA 1

Per avaluar els diversos nivells d’assoliment de la competència poden ser útils indicadors com els que s’oferei- 
xen a continuació:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3

Explica el problema amb les seves  
paraules.

Identifica les dades i les unitats 
implicades en la situació. 

Representa el problema mitjançant  
un dibuix, un esquema, una 
expressió aritmètica, etc.

Calcula usant els algorismes  
coneguts.

Usa el tempteig com a estratègia  
preferent.

Replanteja el problema des de l’inici 
si una estratègia no li funciona.

(...)

Representa la situació problema 
usant esquemes, expressions 
aritmètiques o dibuixos geomètrics.

Identifica les dades implícites.

Situa les dades a l’esquema.

Interpreta correctament les  
magnituds i les unitats de mesura.

Usa estratègies de càlcul per 
aconseguir els resultats.

Utilitza equivalències com a 
estratègia de resolució.

Verbalitza l’estratègia usada 
i explica el procés seguit.

Refà el procés si l’estratègia no li  
funciona.

(..)

Usa taules i gràfics per representar  
i per resoldre.

Identifica patrons.

Connecta conceptes.

Planifica la resolució.

Tria l’estratègia més eficaç.

Dóna una estratègia alternativa de  
resoldre.

Adapta estratègies de resolució.

Incorpora estratègies dels  
companys.

Justifica el procés usant llenguatge  
matemàtic.

Refà el procés si l’estratègia no li  
funciona.

(...)

Tot seguit es mostra un exemple d’activitat que permet avaluar el nivell d’adquisició de la competència: 

En un jardí ens trobem amb una reixa (com la de la imatge) en arcs de  
30 cm d’amplada. Quants arcs hi haurà en una reixa de 2,5 m de llar-
gada? I en 10 m? I en 12 km? Si tinc 20 arcs, quina llargada farà la  
reixa?

Un exemple de resposta de nivell 1 és la d’un alumne/a que tradueix l’enunciat del problema en dibuix fins i  
tot dibuixant la seqüència sencera. Té en compte el canvi d’unitats (cm i m). Un cop fet el dibuix s’adona com 
s’entrellacen els arcs. És possible que l’alumne/a anoti les mesures i faci càlculs i després compti els arcs 
fets. Per la segona i tercera qüestió potser torna a reproduir complet el mateix procés.

En una resposta de nivell 2 l’alumne/a relaciona els 2,50 m amb els 10 m a partir de continuar el patró. Expli- 
ca el patró i aclareix com acaba el final de la reixa.

En una resposta de nivell 3 l’alumne/a justifica la relació trobada i fins i tot pot argumentar la relació entre el 
nombre d’arcs i les diferents longituds i arribar a trobar el patró de manera general.


