
La resolució de problemes a l’educació infantil i primària  

 La resolució de problemes: un viver on fer créixer 
competències 
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La resolució de problemes proporciona un context fèrtil en el qual les competències pròpies 
d’aquest tema i la resta de competències es desenvolupen conjuntament.  
 
Una lectura dels enunciats de les competències mostra com la resolució de problemes ofereix 
un espai per a les connexions, tant amb situacions quotidianes com entre diferents significats 
d’un mateix concepte: 
  

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

 
• Competència 7.  Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i 

escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques 
concretes té en la resolució de problemes un espai on desenvolupar-se. 
 

També per al raonament i la prova. Fer conjectures realitzades a partir de l’observació més o 
menys sistemàtica de regularitats que cal comprovar és una situació que apareix sovint en la 
resolució de problemes i, de forma especial, quan es fan exploracions o investigacions. 
Aquestes ens porten a situacions en les quals cal argumentar un resultat, un procés seguit o 
bé una afirmació feta. 
 

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

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

La comunicació i la representació tenen un paper destacat en la resolució de problemes, tant 
ajudant a la comprensió, com en la resolució o la comprovació de les solucions. Parlar i 
compartir idees amb els altres, utilitzar materials manipulables, esquemes, dibuixos o eines 
tecnològiques contribueix clarament a facilitar la resolució.  
 

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

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

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

 
 

 


