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  Material de formació  

Fase de construcció i experimentació  Bloc 2 - Activitat 3 

 
Una part important del paper del mestre o de la mestra en la resolució de problemes es 
concreta quan tria i dissenya les propostes que portarà a l’aula. En aquest aspecte, és 
important tenir en compte els eixos definits en el material de formació de la fase de 
planificació, tot mirant d’incorporar problemes que tinguin més o menys grau de repte i més o 
menys grau d’obertura. D’aquest tema se n’ha parlat abastament en el bloc 1.  Ens centrarem 
ara en la creació d’un ambient d’aula que faci de la resolució de problemes una activitat 
profitosa.  
 
Podríem resumir les accions que encaminen cap a aquest objectiu en les següents: 
 
Crear un entorn matemàticament segur   
Fer de l’aula un lloc on l’alumnat se senti lliure per explorar maneres diferents de pensar i de 
fer les coses, per fer conjectures i animar-se a comprovar-les, per compartir les pròpies idees 
amb els companys... sense temor a una reacció contrària si fa una proposta o si fa una 
errada, ni per part dels companys ni per part del mestre. 
 
Avaluar l’actuació dels estudiants     
Mantenir una actitud d’observació permanent de l’actuació de l’alumnat, que ens permeti anar 
ajustant les tasques matemàtiques sobre la base d’aquestes informacions.  
 
Mantenir una interacció encaminada a l’adquisició d’autonomia  
Animar-los a provar, a explorar, a prendre la iniciativa i, si cal, ajudar-los a partir d’on tinguin 
dificultats. Han de creure en les seves possibilitats i aprendre a confiar-hi. 
 
Ajudar-los a prendre consciència de les passes que han seguit  
Sovint resulta difícil seguir un procés de resolució complet. Massa vegades es perd el fil i 
costa reprendre’l. El mestre o la mestra poden jugar aquí un paper fonamental, oferint un 
resum, preguntant què han fet abans, recordant l’objectiu... per ajudar-los a reprendre el 
procés.  
 
Relacionem a continuació, algunes estratègies que poden ajudar a avançar en la direcció de  
facilitar la conversa a l’aula:  
 

• Ampliar el temps . Cal temps per reflexionar sobre idees importants i formular 
respostes. Esperar una mica més del normal pot fer que arribin més respostes.  

 
• Reduir les intervencions  del mestre i deixar que hi hagi diàlegs i es facin 

correccions entre els alumnes. La correcció constant per part del mestre, sovint, 
condueix l’alumne a confiar en ell per l’autoritat que té, quan el que interessa és 
que confiï en el propi coneixement matemàtic, el raonament i la verificació i 
aprengui a enfortir-los. 
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• Donar suport a qui costi parlar . Animar els alumnes que intervinguin i augmentin, 

així, la confiança en ells mateixos: preguntant-los directament alguna cosa que 
requereixi una resposta curta, dir sovint “vols dir alguna cosa?”, “vols afegir alguna 
cosa al que s’ha dit?”.  

 
• Intervenir per resumir idees . Ajudar a concretar i a conduir les converses, 

escrivint, per exemple, el que s’ha dit a la pissarra, o fent una pregunta que ajudi a 
tancar la discussió.  

 
• Més preguntes que respostes . En lloc de respondre a la contribució d’un alumne 

o una alumna amb un comentari directe, retornar la pregunta al grup dient per 
exemple: “algú ha trobat aquesta solució?”, “pot ajudar algú amb aquesta 
pregunta?”,  “què creieu que s’hauria de fer en aquest cas?”. 

 
Afegim, també, una llista de preguntes que poden ajudar amb propòsits concrets: 
 
Preguntes per ajudar a fer connexions: 

• Et recorda aquest problema algun altre que ja has resolt abans? 
• Hi ha alguna altra manera de resoldre aquest problema? 
• Pots crear un problema que pugui ser resolt d’aquesta manera? 
• Pots representar la informació de manera diferent?  

 
Preguntes per millorar les habilitats de raonament: 

• Què penses que passarà després? Per què? 
• Creus que aquest patró continuarà? Per què? 
• Creus que això també s’acomplirà si...? (i proposem alguna variació del problema) 
• Es pot establir una regla general? L’has descoberta?  
• Què no passarà mai quan fas això? 

 
Preguntes per ajudar a prendre consciència del procés: 

• Què has fet primer?  
• Per què has canviat de pensament? 
• En què estaves pensant quan vas fer això? 
• Quina pista t’ha ajudat més? 
• Què ha fet aquesta investigació fàcil (o difícil) per a tu? 
• Què planeges fer a continuació? 
• Què li diries a un company o una companya que s’ha encallat?  

 
 

 
 

 


