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INTRODUCCIÓ:
ENSENYAR A PENSAR
MATEMÀTICAMENT
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Per resoldre qualsevol problema matemàtic, la clau és ensenyar a pensar
matemàticament. És a dir, a deduir quina és la relació que hi ha entre les
dades i aplicar-la. Així, podrem decidir de forma raonada en cadascun dels
quatre passos del procés de resolució. Aquests són:
(1) Llegir per identificar les dades
(2) Ordenar les dades en un diagrama de resolució
(3) Decidir, a partir del diagrama, quina operació cal fer i calcular-la
(4) Escriure la resposta i valorar si és lògica
Seguint aquests quatre passos de manera ordenada, descobrirem la relació
que hi ha entre les dades i, gràcies a aquesta relació, trobarem la solució
del problema. Conseqüentment,  és molt important ensenyar al nostre
alumnat a executar correctament cada pas per evitar embussos cognitius.
Sense un mètode clar per ensenyar a resoldre els problemes, l’alumnat no
tindrà eines per enfrontar-s’hi i tendirà a viure les matemàtiques com una
àrea incomprensible i insuperable. En canvi, si els ensenyem a resoldre un
problema pas a pas, els ajudarem a crear una ment matemàtica que els
acompanyarà al llarg de la seva vida.
Aquesta metodologia és  útil per a tot l’alumnat i, especialment, per a
aquells amb dificultats per resoldre els problemes o, simplement, que no
els agraden les matemàtiques perquè no les entenen. Aplicant-la, sabràs
quan un alumne està raonant correctament i, quan no ho estigui fent,
on falla i com ensenyar-li-ho correctament. L’alumne/a, per la seva part,
sabrà què està fent, per què i per a què. D’aquesta manera, el procés de
resolució de problemes matemàtics té un sentit i evitem que es rebutgi.
Perquè als alumnes sí que els agrada resoldre problemes, el que no els
agrada és la incomprensió.
Et ve de gust conèixer aquesta metodologia i ajudar el teu alumnat?
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COM ENSENYAR...
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2.1

PROBLEMES DE SUMA-RESTA

En l’apartat anterior, hem afirmat que per ensenyar a resoldre els
problemes matemàtics és fonamental ensenyar a pensar matemàticament.
És a dir, veure la relació que hi ha entre les dades.
I quina és la relació que hi ha en tots els problemes de suma-resta?

En els problemes d’una operació de suma-resta, la relació entre les
xifres sempre és la mateixa: hi ha dues o més Parts (P) i un Total (T).
Si ens donen el valor de les Parts i ens pregunten pel Total, estem
davant d’un problema de SUMA. Si sabem el Total i una de les Parts,
és un problema de RESTA.

Com podem ensenyar els passos anteriors aplicats a un problema de sumaresta? Vegem-ho a través de l’exemple següent:
El meu avi té a la seva granja ovelles i gallines. Si hi ha 25 animals i
15 són ovelles, quantes gallines té el meu avi?



Llegir per identificar les dades

En aquest primer pas, s’acostumen a cometre alguns errors, ja que es creu
que només “entenent el problema” ja n’hi ha prou. Però això no és cert. La
comprensió lectora és necessària però no suficient. El que no s’explica és
que “entendre el problema” comporta identificar la relació que connecta
les dades i descobrir quin paper juga cada dada en aquesta relació.
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Tenint en compte aquest objectiu, és fonamental identificar les dades des
de tres perspectives diferents: dades simbòliques, dades explicatives i
dades numèriques.
• Dades simbòliques (Part-Part-Total= PPT): Les necessitem perquè ens
indiquen el tipus de relació que connecta les dades. Solament hi ha
dues possibles relacions, la de suma-resta i la de multiplicació-divisió.
En els problemes de suma-resta sempre hi haurà:

PP

T

Dues o més parts, que sempre seran quantitats més petites
que el total, a les quals denominarem “P”.
Una quantitat TOTAL, que sempre serà més gran que les parts,
a la qual denominarem “T”.  

• Dades explicatives (dades redactades amb paraules): les necessitem
per concretar a què es refereixen les parts (P i P) i a quina el total (T) en
cada problema.
• Dades numèriques (quantitats): les necessitem per poder realitzar les
operacions.
En aquest problema, el Total (T) són el conjunt d’animals que hi ha a la
granja, és a dir, 25 animals. Les Parts que el componen són 15 ovelles (una
part, P) i un nombre desconegut de gallines (una altra part, P).
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Aquesta relació es representa visualment de la manera següent:

T

Dada simbòlica

P

P

Dada numèrica

15

?

25

Ovelles

Gallines

Animals a
la granja

Dada explicativa

Per resoldre de forma raonada un problema de suma-resta, és convenient
practicar amb el nostre alumnat aquest primer pas abans de passar al punt
següent. No s’ha de saltar, ni fer-se amb presses. Si donem prou temps
perquè tota la classe ho domini, la resta del procés serà extremadament
senzill. Sense dominar aquest punt, resultarà gairebé impossible.

2

Ordenar les dades en un diagrama de resolució:

Es tracta d’elaborar un pla de resolució de forma explícita. Hem de saber
quina dada ens pregunten i quines dades necessitem per esbrinar-ho.
D’aquesta manera, veurem quina relació les connecta i quin paper juga
cadascuna en aquesta relació.
Així podrem deduir, de forma raonada, l’operació que hem de realitzar per
resoldre el problema.
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) Quina dada em pregunten?

P

?
Gallines

) Quines dades necessito per esbrinar-ho?

P

T

15

Ovelles

25

Animals
a la granja

Com es pot observar, si es domina el primer punt, aquest pas és molt
senzill. Aquest diagrama ens porta de forma lògica al pas següent, on
decidirem quina operació realitzar.

3

Decidir, a partir del diagrama, quina operació cal fer i calcular-la

> Decidir, a partir del diagrama, quina operació cal fer
Gràcies al diagrama, és evident quina operació escollir. Per què? Perquè en
els problemes de suma-resta només hi ha dues operacions segons el que
busquem:
• Per trobar el Total (T), SUMO les Parts (P). Explicat de forma simbòlica,
seria:

T=P+P
• Per trobar una Part (P), RESTO l’altra Part (P) del Total (T). Explicat de
forma simbòlica, seria:

P=T-P
P=T-P
/ 12 /

Com que busquem una de les Parts (P) del problema, l’operació que hem
de fer és una resta. En aquest cas, l’operació que escollim fa referència a la
(P) de la dada explicativa “gallines”:

T=P+P
P=T-P
P=T-P
> Calcular l’operació
Una vegada hem escollit l’operació, la calculem en l’espai reservat per
fer-ho:

25
- 15
_______
10

4

4. Escriure el resultat i valorar si la resposta és lògica

> Escriure el resultat
En aquest últim punt, s’escriu el resultat responent a la pregunta del
problema: quantes gallines té el meu avi?
El resultat s’ha de comprendre en el moment de llegir-lo, per la qual cosa
no pot estar escrit únicament amb nombres. Escriure solament “10” no
seria correcte, com tampoc “10 gallines”, ja que no són unes gallines
qualsevol.
Resultat: El meu avi té 10 gallines
/ 13 /

> Valorar si la resposta és lògica
En tots els problemes de suma-resta, el Total (T) sempre serà més gran que
les Parts (P). Per això,  animarem l’alumnat a comprovar si el resultat que
han escrit concorda amb aquesta afirmació.  Per valorar, primer completem
la relació amb totes les dades i després responem a la pregunta: el Total és
més gran que les Parts (P)?                

T

P

P

15

10

25

Ovelles

Gallines

Animals
a la granja

El Total (T) es més gran que les Parts (P)?  Sí / No

D’aquesta manera, l’alumnat podrà deduir si la resposta que han escrit és
lògica. Quan fem aquest pas, no podem saber amb certesa si el resultat de
l’operació és correcte, només si és lògic. Si cadascuna de les Parts (P) és
més petita que el Total (T), o el Total (T) és més gran que les dues Parts (P),
sabrem que la resposta té sentit.
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COM AVALUAR UN PROBLEMA DE SUMA-RESTA?
A continuació, us proposem una orientació per a la puntuació d’un
únic problema de suma-resta:
1.

Llegir per identificar les dades: 0,3 punts

		a) 0,1 per les dades simbòliques
		b) 0,1 per les dades numèriques
		c) 0,1 per les dades explicatives
2.

Organitzar les dades en un diagrama de resolució: 0,3 punts

3.

Calcular: 0,2 punts

		a) 0,1 per l’operació triada
		b) 0,1 pel càlcul
4.

Respondre i valorar: 0,2 punts

		a) 0,1 per la resposta
		b) 0,1 per la valoració
NOTA: fallar en qualsevol pas del problema suposarà perdre la
puntuació dels passos posteriors. Exemple: si l’alumne/a falla en el
tercer pas, a l’hora de calcular, i l’anterior no és correcte, tindrà 0,6
punts.  Així donem valor al procés mental i podem descobrir quins
passos del procés no domina. Saber exactament en quins passos
té més dificultat és fonamental: ara sabrem en què falla i, gràcies a
aquesta metodologia, com ensenyar-li-ho correctament!
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ERRORS A EVITAR EN ELS PROBLEMES DE SUMA-RESTA:
1. Hauríem d’evitar frases del tipus: “si hi ha la paraula “més”,
“guanyar”… és un problema de suma; si hi ha la paraula “menys”,
“perdre”…és un problema de resta”. Això és aplicar la lògica
lingüística en lloc d’aplicar la lògica matemàtica, la qual cosa els pot
portar a error. Això s’evidencia en el cas següent:
	
Exemple: El Joan té 40 anys i la seva filla 16. Quants anys té el
pare més que la filla?
Si apliquéssim la lògica lingüística sumaríem i la resposta seria que,
encara que el pare solament té 40 anys, la filla en té 56. I, per tant,
seria més gran que el pare. Absurd!
2. “Ves al teu lloc i pensa-ho una altra vegada”. En els problemes
d’una operació aquesta frase implica que l’alumne/a canviarà
l’operació, però no pensarà. Fins i tot, creurà que pensar és “provar” i
això crearà un embús cognitiu.  
3. Evitem que els problemes es converteixin en una o diverses
operacions a resoldre. No els agrupem per l’operació que els resol.
Si l’alumne/a intueix que els problemes estan agrupats d’aquesta
manera, la seva tasca es reduirà a agafar les dades numèriques i a fer
l’operació corresponent. “Estem treballant a classe la suma, doncs he
de sumar”. D’aquesta manera, no hi ha raonament. Perquè si fos el
cas, hauríem d’identificar quines dades són les parts i quina dada és
el total per veure com estan relacionades.
4. I, finalment, no donem indicacions del tipus: “utilitza la resta/
suma per resoldre aquests problemes”.
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Per practicar aquest tipus de problemes, en els quaderns Dominar els
problemes matemàtics 1 i 2 de Boira Editorial, disposem de diversos
exercicis que ajuden a integrar cadascun dels passos. A més,  inclouen
una plantilla com aquesta que es pot fotocopiar, en la qual es treballen de
forma explícita els quatre passos del procés:
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PLANTILLA FOTOCOPIABLE
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2.2

PROBLEMES DE MULTIPLICACIÓ I DIVISIÓ

En el primer apartat, hem afirmat que per ensenyar a resoldre els
problemes matemàtics és fonamental ensenyar a pensar matemàticament.
És a dir, veure la relació que hi ha entre les dades.
I quina és la relació que hi ha en tots els problemes de multiplicaciódivisió?
En els problemes de multiplicació-divisió també hi ha una relació
deduïble entre les xifres. Sempre hi ha una Quantitat Unitària estable
(U) que es repeteix un nombre de Vegades (V) i una Quantitat
Total (T). Si sabem la Quantitat Unitària i les Vegades, trobarem
la Quantitat Total MULTIPLICANT. Si sabem la Quantitat Total i la
Quantitat Unitària, o la Quantitat Total i les Vegades, trobarem el que
ens falta DIVIDINT.
Com podem ensenyar els passos anteriors aplicant-los en un problema de
multiplicació-divisió? Vegem-ho mitjançant l’exemple següent:
L’Anna ha col·locat 6 llapis en cadascun dels tres pots que hi ha
damunt la taula. Quants llapis hi ha en total?



Llegir per identificar les dades

Hem vist que la comprensió lectora és necessària, però no suficient. Per
això, és fonamental identificar la relació que connecta les dades i descobrir
quin paper juga cada dada en aquesta relació.
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Amb aquest objectiu, cal identificar les dades des de tres perspectives
diferents: dades simbòliques, dades explicatives i dades numèriques.
• Dades simbòliques (Quantitat Unitària-Vegades-Quantitat Total
= UVT). Les necessitem perquè ens indiquin el tipus de relació que
connecta les dades. En els problemes de multiplicació-divisió sempre
són:

U
V

T

 na Quantitat Unitària (U), que és la quantitat que es va
U
repetint.
 n nombre de Vegades (V), que es repeteix la Quantitat
U
Unitària.
L a Quantitat Total (T), que inclourà la Quantitat Unitària un
determinat nombre de vegades.

• Dades explicatives (dades redactades en paraules): les necessitem per
concretar a què es refereixen la Quantitat Unitària (O), les Vegades (V) i
la Quantitat Total (T) en cada problema.
• Dades numèriques (quantitats): les necessitem per poder realitzar les
operacions.
En aquest problema sabem que hi ha una Quantitat Unitària que es
repeteix: el nombre de llapis en cada pot (6). També sabem que aquesta
quantitat es repeteix tres VEGADES (3). Finalment, ens pregunten per la
Quantitat Total, és a dir, pel nombre de llapis en TOTS els pots.
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Aquesta relació es pot representar visualment de la manera següent:

Dada simbòlica

U

V

Dada numèrica

6

3

Llapis en
UN pot

Pots

Dada explicativa

T
?

Llapis
entre
TOTS els
pots

Igual que en els problemes de suma-resta, per resoldre de forma raonada
un problema de multiplicació-divisió, és recomanable practicar amb el
nostre alumnat aquest primer pas abans de passar al següent punt. No s’ha
de saltar, ni fer-se amb presses. Si donem el temps suficient perquè tota
la classe ho domini, la resta del procés serà extremadament senzill. Sense
dominar aquest punt, resultarà gairebé impossible.

2

Ordenar les dades en un diagrama de resolució:

Es tracta d’elaborar un pla de resolució de forma explícita. Hem de saber
quina dada ens pregunten i quines dades necessitem per esbrinar-ho.
D’aquesta manera, veurem quina relació les connecta i quin paper hi tenen
en aquesta relació.
Així podrem deduir, d’una manera raonada, l’operació que hem de realitzar
per resoldre el problema.
/ 21 /

) ¿Que dato me preguntan?

T

?

Llapis
entre
TOTS els
pots

3

) ¿Que datos necesito para averiguarlo?

U
V

6

Llapis en
UN pot

3

Pots

Decidir, a partir del diagrama, quina operació cal realitzar i calcular-la

> Decidir, a partir del diagrama, quina operació cal realitzar
En els problemes de multiplicació-divisió:
• Per trobar la Quantitat Total (T), MULTIPLICO la Quantitat Unitària
(U) per les Vegades (V). Aquesta relació explicada de forma simbòlica,
seria:

T=U×V
• Per trobar la Quantitat Unitària (U), DIVIDEIXO la Quantitat Total (T) entre
les Vegades (V). Aquesta relació explicada de forma simbòlica, seria:

U=T:V
• Per trobar les Vegades (V), DIVIDEIXO la Quantitat Total (T) entre la
Quantitat Unitària (O). Aquesta relació explicada de forma simbòlica,
seria:

V=T:U
/ 22 /

En aquest cas, busquem la Quantitat Total (T). Per tant, marcarem amb una
creu l’operació que cal fer entre aquestes tres opcions:

x T=U×V

U=T:V
V=T:U
> Calcular l’operació
En aquest punt, calcularem l’operació corresponent en l’espai reservat per
fer-ho:

6
x 3
_______
18

4

Escriure el resultat i valorar si la resposta és lògica

> Escriure el resultat
En aquest últim punt s’escriu el resultat donant resposta a la pregunta que
ens formulaven en el problema: quants llapis hi ha en total?
Remarquem que és important no escriure únicament la xifra, sinó la
resposta completa. És a dir, la informació numèrica ha d’anar acompanyada
de la informació explicativa.
Resultat: Entre tots els pots hi ha 18 llapis
/ 23 /

> Valorar si la resposta és lògica
En tots els problemes de multiplicació-divisió la Quantitat Total (T) és
el resultat de multiplicar la Quantitat Unitària (U) per les Vegades (V).
Per això,  animarem l’alumnat a comprovar si el resultat que han escrit
concorda amb aquesta afirmació.  
Per valorar, primer completem la relació amb totes les dades i després
responem a la pregunta: És la Quantitat Total (T) el resultat de repetir
diverses Vegades (V) les Unitats (U)?

T

U

V

6

3

18

Llapis en
UN pot

Pots

Llapis entre
TOTS els pots

T

V

U

És               el
resultat de repetir               vegades               unitats?
- Sí / No
18
3
6
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COM AVALUAR UN PROBLEMA
DE MULTIPLICACIÓ-DIVISIÓ?
A continuació, us proposem una orientació per a la puntuació d’un
únic problema de multiplicació-divisió:
1.

Llegir per identificar les dades: 0,3 punts

		a) 0,1 per les dades simbòliques
		b) 0,1 per les dades numèriques
		c) 0,1 per les dades explicatives
2.

Organitzar les dades en un diagrama de resolució: 0,3 punts

3.

Calcular: 0,2 punts

		a) 0,1 per l’operació triada
		b) 0,1 pel càlcul
4.

Respondre i valorar: 0,2 punts

		a) 0,1 per la resposta
		b) 0,1 per la valoració
NOTA: fallar en qualsevol pas del problema suposarà perdre la
puntuació dels passos posteriors. Exemple: si l’alumne/a falla en el
tercer pas, a l’hora de calcular, i l’anterior no és correcte, tindrà 0,6
punts.  Així donem valor al procés mental i podem descobrir quins
passos del procés no domina. Saber exactament en quins passos
té més dificultat és fonamental: ara sabrem en què falla i, gràcies a
aquesta metodologia, com ensenyar-li-ho correctament!
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Per practicar els problemes de multiplicació-divisió, en els quaderns
Dominar els problemes matemàtics 3 i A1 de Boira Editorial, s’han
seqüenciat els exercicis, de manera que podràs trobar, des de problemes
en els quals s’aborda només una part fins a exercicis en els quals s’aborda
el problema en la seva totalitat.
Així, s’aconsegueix integrar pas a pas el procés mental que permet
dominar els problemes matemàtics. A més, inclou una plantilla que es pot
fotocopiar perquè l’alumnat pugui resoldre tots els problemes del quadern.
Aquesta és la plantilla:

/ 26 /

PLANTILLA FOTOCOPIABLE

/ 27 /
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2.3

A DIFERENCIAR PROBLEMAS DE SUMA-RESTA
DE PROBLEMAS DE MULTIPLICACIÓN-DIVISIÓN

Hi ha dues maneres per distingir un problema de suma-resta d’un altre de
multiplicació-divisió:



1. Observant com es forma la QUANTITAT TOTAL (T).

PROBLEMES
DE SUMA-RESTA

PROBLEMES DE
MULTIPLICACIÓ-DIVISIÓ

La QUANTITAT TOTAL (T) es forma
a partir de quantitats diferents que
no es repeteixen (P i P)

La QUANTITAT TOTAL (T) es forma
repetint la mateixa quantitat (U)
un nombre de Vegades (V)

Tinc 2 estoigs. En un hi ha 5
retoladors i en l’altre 8. Quants
retoladors tinc entre els dos
estoigs?

5

8

Tinc 4 estoigs. En cada estoig
hi ha 9 retoladors. Quants
retoladors tinc entre tots els
estoigs?

9

9

9

9

En aquesta situació, es repeteix
alguna quantitat

En aquesta situació, es repeteix
alguna?

Sí, quina? / No

Sí, quina? El 9 / No

P

5

P

8

T

?

U

9

V

4

T

?
/ 29 /

2

 bservant si fan referència al MATEIX concepte o a DOS CONCEPTES
O
DIFERENTS.

PROBLEMES DE
SUMA-RESTA

PROBLEMES DE
MULTIPLICACIÓ-DIVISIÓ

Totes les dades fan referència al
MATEIX concepte

Les dades fan referència a DOS
conceptes diferents

(ex: RETOLADORS)

(ej: RETOLADORS i ESTOIGS)

Tinc 2 estoigs. En un hi ha 5
retoladors i en l’altre 8. Quants
retoladors tinc entre els dos
estoigs?

Tinc 4 estoigs. En cada estoig hi ha
9 retoladors. Quants retoladors
tinc entre tots els estoigs?

?

?

T

T

Retoladors
en els dos
estoigs

P

5

Retoladors
en un estoig

/ 30 /

P

Retoladors
en TOTS els
estoigs

8

Retoladors
en l’altre
estoig

U

9

Retoladors
en UN estoig

V

4
Estoigs

2.4

PROBLEMES DE DUES OPERACIONS

Ensenyar a l’alumnat a pensar matemàticament és ensenyar-li a veure la
relació entre les dades. Com es fa en problemes de dues operacions?

En un problema d’una operació, com els que hem explicat
anteriorment, sempre tindrem el valor de totes les dades que
necessitem per respondre a la pregunta del problema.
En canvi, en els problemes de dues operacions, ens faltarà el valor
d’una de les dades, que descobrirem mitjançant una operació prèvia.
A aquesta dada l’anomenarem “dada d’enllaç” i és la que uneix les
dues relacions. Per identificar-la, l’assenyalarem amb un asterisc (*).
Una vegada hàgim descobert el seu valor, podrem calcular l’operació
que dona resposta a la pregunta del problema.
Per tant, quan ens enfrontem a un problema de dues operacions,
necessitarem identificar dues relacions, una per a cada operació. I
com hem vist en els apartats anteriors, aquestes poden ser de dos
tipus: PPT (suma-resta), en les quals hi ha dues o més Parts (P) i un
Total (T); o UVT (multiplicació-divisió), en les quals sempre hi ha una
Quantitat Unitària (U) que es repeteix una sèrie de Vegades (V) i una
Quantitat Total (T).
Com ensenyar-ho d’una manera fàcil i senzilla? Vegem-ho amb l’exemple
següent:
En un avió hi ha 125 maletes petites i 35 maletes grans. Si sabem
que cada passatger porta dues maletes, quants passatgers viatgen a
l’avió?
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Llegir per identificar les dades

Volem remarcar que la finalitat de la lectura és identificar les relacions entre
les dades. A més, la lectura ens ajuda a rebutjar la informació de les dades
que no és rellevant per resoldre el problema. Per exemple, en aquest cas,
“petites” i “grans” no és rellevant, el que és important és que són maletes.
En els problemes de dues operacions, hem d’identificar les dades de les dues
relacions des de tres perspectives: dades simbòliques, dades explicatives i
dades numèriques.
D’una banda, buscarem la relació principal. Aquesta relació conté la
pregunta del problema, però no podem calcular-la perquè ens falta el valor
d’una de les dades.
D’altra, trobem la relació complementària. Aquesta relació ens permet
descobrir el valor de la dada d’enllaç que ens faltava en la relació anterior.
En aquest problema, la relació principal, la que conté la pregunta del
problema, és una relació UVT (multiplicació-divisió) que representaríem de la
manera següent:

U

2
Maletes
que duu un
passatger

V

?
Passatgers

T

Maletes que duen
entre TOTS els
passatgers

En aquest problema, la relació complementària, la
que ens permetrà descobrir el valor la dada d’enllaç, és
una relació PPT (suma-resta), que representaríem de la
següent manera:

P
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35
Maletes
petites

P

125
Maletes
grans

T

Maletes entre
tots els
passatgers

Dada
d’enllaç

2

Ordenar les dades en un diagrama de resolució:

Es tracta d’elaborar un pla de resolució de forma explícita. Hem de saber
quina dada ens pregunten i quines dades necessitem per esbrinar-ho.
D’aquesta manera, veiem quines relacions les connecten i quin paper juga
cadascuna d’elles en aquestes relacions.
Així, podrem deduir, d’una manera raonada, les dues operacions que hem
de fer per resoldre el problema.
Es tracta, per tant, de connectar les dues relacions.
1. P
 er què necessitem la RELACIÓ PRINCIPAL? Per respondre a la pregunta
del problema (?).
2. P
 er què necessitem la RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA? Per esbrinar el
valor de la dada que necessitem en la relació principal (*).

V

?
Passatgers

U

T

Maletes du
UN passatger

T

Maletes duen TOTS
els passatgers

RELACIÓ PRINCIPAL

P
P

Maletes
petites
Maletes
grans

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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3

Decidir, a partir del diagrama, quines operacions cal fer i calcular-les

En primer lloc, decidim l’operació que correspon a la relació
complementària. Com que és una relació PPT (suma-resta), tenim tres
opcions, entre les quals hem d’assenyalar quina és la correcta:

x T=P+P

P=T-P
P=T-P
A continuació, calculem l’operació. Així descobrirem el valor de la dada
d’enllaç, la que uneix les dues operacions.
Operació corresponent a la relació complementària:

125
+ 35
_______
160
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Tot seguit, ja podem decidir l’operació de la relació principal amb la dada
que ens faltava per respondre a la pregunta del problema. En aquest cas,
com que és una relació UVT (multiplicació-divisió), tenim tres opcions,
entre les quals hem d’assenyalar quina és la correcta:

T=U×V
U=T:V
x V=T:U
Amb el valor de la dada que no teníem, i que hem descobert gràcies a
l’operació anterior, calculem l’operació corresponent a la relació principal.
Operació de la relació complementària:

160 _______
2
80

4

Escriure el resultat i valorar si la resposta és lògica

> Escriure el resultat
Com hem comentat anteriorment, escriure el resultat no consisteix
únicament a escriure la xifra. Aquesta ha d’anar acompanyada de la seva
explicació. En aquesta cas, seria:
Resultat: A l’avió viatgen 80 passatgers
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> Valorar si la resposta és lògica
Si la relació principal fos PPT (suma-resta), ens preguntaríem si el Total (T)
és més gran que les Parts (P) per comprovar si la resposta és lògica. Com
que en aquest cas la relació principal és UVT (multiplicació-divisió), ens
preguntarem si la Quantitat Total (T) és fruit de multiplicar la Quantitat
Unitària (U) un determinat nombre de vegades (V).
En aquest exemple, primer completem la relació principal escrivint les
dades i després responem la pregunta.

T

U

V

2

80

160

Maletes
duu UN
passatger

Passatgers

Maletes entre
TOTS els
passatgers

T

V

U

És                  el
resultat de repetir                  vegades                 ?
- Sí / No
160
80
2

/ 36 /

COM AVALUAR UN PROBLEMA DE DUES OPERACIONS?
A continuació, us proposem una orientació per a la puntuació d’un
sol problema de dues operacions:
1.

Llegir per identificar les dades: 0,3 punts

		a) 0,1 per les dades simbòliques d’ambdues relacions
		b) 0,1 per les dades numèriques d’ambdues relacions
		c) 0,1 per les dades explicatives d’ambdues relacions
2.

Organitzar les dades en un diagrama de resolució: 0,3 punts

3.

Calcular: 0,2 punts

		a) 0,1 per triar les operacions correctes
		b) 0,1 pel càlcul de les operacions
4.

Respondre i valorar: 0,2 punts

		a) 0,1 per la resposta
		b) 0,1 per la valoració
NOTA: fallar en qualsevol pas del problema suposarà perdre la
puntuació dels passos posteriors. Exemple: si falla en el tercer pas,
a l’hora de calcular, i l’anterior no és correcte, l’alumne/a tindrà
0,6 punts.  Saber exactament en quins passos té més dificultat és
fonamental: ara sabrem en què falla i, gràcies a aquesta metodologia,
com ensenyar-li-ho correctament!
Si l’alumne/a fa correctament el primer i el segon pas, pot obtenir 0,6
punts. Per què? Perquè en realitat, identificar les dades i organitzarles en un diagrama és nuclear. A partir d’aquí, és inevitable deduir els
resultats. A més, les dificultats que poden sorgir en els últims passos són
més fàcils de superar que en els primers, per la qual cosa hem de prestar,
a aquests primers passos, la màxima atenció.
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Per practicar els problemes de dues operacions, en el quadern Dominar els
problemes matemàtics 4 de Boira Editorial, s’han seqüenciat els exercicis,
de tal manera que podràs trobar, des de problemes en els quals s’aborda
només una part fins a exercicis en els quals s’aborda el problema en la seva
totalitat.
Així, s’aconsegueix integrar pas a pas el procés mental que permet
dominar els problemes matemàtics. A més, inclou una plantilla que es pot
fotocopiar perquè l’alumnat pugui resoldre tots els problemes del quadern.
Aquesta és la plantilla:
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PLANTILLA FOTOCOPIABLE
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2.5

PROBLEMA DE FRACCIONS

Per ensenyar a pensar matemàticament, és a dir, perquè el nostre alumnat
vegi la relació entre les dades i pugui deduir les operacions que cal fer,
hem d’evitar explicar el truc habitual de “multiplicar pel de dalt i dividir pel
de baix”. El que convé fer, en canvi, és ensenyar-los a pensar a través d’un
mètode que condueixi de forma lògica a la resolució del problema.
L’única cosa que aconseguim amb l’ús dels trucs és generar embussos
cognitius en el nostre alumnat. L’alumne creu que està resolent el
problema quan en realitat no l’entén i, conseqüentment, no pot avançar.
Vegem-ho amb el següent exemple:
Si s’han venut les 5/7 parts de 560 entrades, quantes entrades s’han
venut?
Si fem cas del truc, primer multiplicaríem pel numerador, és a dir:
560 x 5 = 2.800 entrades
Però aquesta operació és absurda: si solament tenia 560 entrades, d’on
han sortit aquestes 2.800? què els estem ensenyant mitjançant aquest
truc?
El que és lamentable d’aquest truc és que ens porta al resultat correcte. No
obstant això, genera uns embussos cognitius en el nostre alumnat que, a la
llarga, seran molt difícils de superar.
Per això, no és millor ensenyar a pensar al nostre alumnat mitjançant els
senzills passos anteriors?
Vegem-ho a les pàgines següents.
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En un problema referent a la fracció d’un nombre, hi ha dues
maneres de formular la pregunta del problema

1

2
______ de

=

?

______ de

?=

D’una banda, vegem un exemple de la primera :
En un jardí volen plantar 125 arbres. Si ahir en van plantar 2/5,
quants arbres han plantat?
> Llegir per identificar les dades
Això significa veure quina és la relació entre les dades tenint en compte
què ens estan preguntant. En aquest cas, seria:

D’aquests 5 grups,
2 ja s’han plantat
Els 125 arbres estan
dividits en 5 grups
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2
______ de 125
5

=

?

Arbres que volen
plantar al jardí

Arbres que
ja estan
plantats al
jardí

> Ordenar les dades en un diagrama de resolució:

T

?
Arbres
en TOTS
els grups
plantats

U
V

Grups d’arbres
plantats

Arbres en
UN grup

RELACIÓ PRINCIPAL

V

T

U

Arbres
que volen
plantar al
jardí
Grups en
els que
están
dividits els
arbres

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

> Decidir, a partir del diagrama, quina operació cal realitzar i calcular-la
En primer lloc, decidim l’operació que correspon a la relació
complementària. Com que és una relació UVT (multiplicació-divisió), tenim
tres opcions, entre les quals hem d’assenyalar quina és la correcta. En
aquest cas, busquem la Quantitat Unitària (U), per tant l’opció vàlida serà:

T=U×V
x U=T:V

V=T:U
Una vegada hem decidit l’operació, calculem. Així descobrirem el valor de
la dada d’enllaç, la que uneix les dues operacions.
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Operació corresponent a la relació complementària:

125 _______
5
25

A continuació, ja podem decidir l’operació corresponent a la relació
principal amb la dada que ens faltava per respondre a la pregunta del
problema. En aquest cas, com que és una relació UVT (multiplicaciódivisió), tenim tres opcions, entre les quals hem d’assenyalar quina és la
correcta. Com que estem buscant la Quantitat Total (T), assenyalarem
aquesta opció:

x T=U×V

U=T:V
V=T:U
Ara que ja hem descobert el valor de la dada que no teníem, calcularem
l’operació que correspon a la relació principal.
Operació corresponent a la relació principal:

25
x 2
_______
50
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> Escriure el resultat i valorar si la resposta és lògica
> Escriure el resultat
Com en els exemples anteriors, hem d’escriure una resposta que doni
sentit a la pregunta del problema. És a dir, no podem escriure únicament
les dades numèriques. En aquest cas, la pregunta era: quants arbres han
plantat?
Resultat: Han plantat 50 arbres
> Valorar si la resposta és lògica
Finalment, valorem el resultat completant la relació principal i responem a
una pregunta referent a la relació UVT:

T

U

V

25

2

50

Arbres en
UN grup

Grups
d’arbres
plantats

Arbres en TOTS
els grups

T

V

U

És                  el
resultat de repetir                  vegades                 ?
- Sí / No
50
2
25
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Ara, vegem un exemple de la segona opció possible en un problema
referent a la fracció d’un nombre.
En Marc ha llegit 3/5 parts d’un llibre. Ara va per la pàgina 72.
Quantes pàgines té el llibre?

1

Llegir per identificar les dades

En aquest primer pas, veurem quines són les relacions entre les dades. En
aquest cas, seria:

D’aquests 5 grups, 3 ja
els he llegit
Grups de pàgines que
té el llibre
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3
______ de
5

? = 72

Pàgines que té el
llibre

Pàgines que
s’ha llegit

2

Ordenar les dades en un diagrama de resolució:

T

?
Pàgines
que té el
llibre

V

5

U

U

Pàgines en UN grup

RELACIÓ PRINCIPAL

3

Grups de pàgines
que té el llibre

T

V

72
3

Págines
llegides
Grups
llegits

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

 ecidir, a partir del diagrama, quines operacions realitzar i
D
calcular-les

En primer lloc, decidim l’operació que correspon a la relació
complementària. Com que és una relació UVT (multiplicació-divisió),
tenim tres opcions, entre les quals hem d’assenyalar quina és la correcta.
En aquest cas, busquem la Quantitat Unitària (U), per tant l’opció
vàlida serà:

T=U×V
x U=T:V

V=T:U
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Després, calculem l’operació. Així descobrirem el valor de la dada d’enllaç,
el que uneix les dues operacions.
Operació corresponent a la relació complementària:

72 _______
3
24

A continuació, ja podem decidir l’operació corresponent a la relació
principal amb la dada que ens faltava per respondre a la pregunta del
problema. En aquest cas, com que és una relació UVT (multiplicaciódivisió), tenim tres opcions, entre les quals hem d’assenyalar quina és la
correcta. Com que estem buscant la Quantitat Total (T), marcarem amb una
creu aquesta opció:

x T=U×V

U=T:V
V=T:U
Amb el valor de la dada que no teníem, i que hem descobert amb
l’operació anterior, calculem l’operació corresponent a la relació principal.
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Operació corresponent a la relació principal:

24
x 5
_______
120

4

Escriure el resultat i valorar si és lògic

> Escriure el resultat
Per acabar, hem d’escriure una resposta que doni sentit a la pregunta del
problema. És a dir, no podem escriure únicament les dades numèriques. En
aquest problema ens preguntaven: quantes pàgines té el llibre?
Resultat: El llibre té 45 pàgines
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> Valorar si la resposta és lògica
Finalment, valorem el resultat completant la relació principal i responem a
una pregunta que hi faci referència:

T

U

V

24

5

120

Pàgines en
UN grup

Grups de
pàgines que
té el llibre

Pàgines que té
el llibre

T

V

U

És                  el
resultat de repetir                  vegades                 ?
- Sí / No
120
5
24
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COM AVALUAR UN PROBLEMA DE FRACCIONS?
A continuació, us proposem una orientació per a la puntuació d’un
problema de fraccions:
1.

Llegir per identificar les dades: 0,3 punts

		a) 0,1 per les dades simbòliques
		b) 0,1 per les dades numèriques
		c) 0,1 per les dades explicatives
2.

Organitzar les dades en un diagrama de resolució: 0,3 punts

3.

Calcular: 0,2 punts

		a) 0,1 per l’operació triada
		b) 0,1 pel càlcul
4.

Respondre i valorar: 0,2 punts

		a) 0,1 per la resposta
		b) 0,1 per la valoració
NOTA: fallar en qualsevol pas del problema suposarà perdre la
puntuació dels passos posteriors. Exemple: si l’alumne/a s’equivoca
en el tercer pas, a l’hora de calcular, i l’anterior és correcte, tindria
0,6 punts.  Saber exactament en quins passos té més dificultat és
fonamental: ara sabrem en què falla i, gràcies a aquesta metodologia,
com ensenyar-li-ho correctament!
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Per practicar els problemes de fraccions d’un nombre, els quaderns
Dominar els problemes matemàtics 5 de Boira Editorial, no solament
inclouen aquesta plantilla per a l’alumnat, sinó una gran varietat d’exercicis
que permeten afermar el procés mental. Així, es pot avançar amb seguretat
cap a problemes de més complexitat.
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PLANTILLA FOTOCOPIABLE
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2.6

PROBLEMES AMB SISTEMA MÈTRIC DECIMAL

En un problema del sistema mètric decimal, és molt important
conèixer les respectives unitats i les seves equivalències.
Per exemple, quan parlem de mesures de longitud:

× 10
Km

Hm

Dam

M

Dm

Cm

Mm

: 10

> Fixa’t en l’exemple següent:
El carrer principal de la meva ciutat mesura 4 km de longitud. Cada
200 metres hi ha un tram amb un semàfor. Quants trams amb
semàfor hi ha?

1

Llegir per identificar les dades

En aquest primer pas veiem com es relacionen les dades. En les dues
relacions estan implicades dues unitats SMD. En aquest tipus de
problemes, cal veure quines operacions hi ha entre les dues per convertirles en la mateixa unitat.
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Km

Quines dues unitats
es relacionen en el
problema i quines
operacions hi ha
entre elles?

x 1.000

: 1.000
M

Per tant, 1m és 1.000 vegades més petit que 1km.

RELACIÓ PRINCIPAL

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

U

Metres de cada
tram amb semàfor

200

U

Km mesura el
carrer

V

Metres que mesura
el carrer

?

V

Vegades

T

Trams entre
semàfors

T

Metres mesura el
carrer

4
1.000

Hi ha una altra manera de resoldre aquest problema, que és establint la
relació principal en Km: U=Km de cada tram amb semàfor (*), V=trams entre
semàfors (?) i T=Km que mesura el carrer (4). La dada d’enllaç correspondria
als quilòmetres de cada tram entre semàfors. En aquest cas, establirem
la relació complementària per calcular aquest valor, que seria: U=Km de
cada tram entre semàfors (*), V=vegades (1.000), T=M de cada tram entre
semàfors. No obstant això, nosaltres ho resoldrem de la primera.
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2

Ordenar les dades en un diagrama de resolució:

V

?
Trams
entre
semàfors

U 200

T

U
T V

Metres mesura
el carrer

RELACIÓ PRINCIPAL

3

Metres en cada tram
entre semàfors

4
1.000

Km mesura
el carrer

Vegades

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

 ecidir, a partir del diagrama, quines operacions realitzar i
D
calcular-les

En primer lloc, decidim l’operació que correspon a la relació
complementària. Com que és una relació UVT (multiplicació-divisió),
tenim tres opcions, entre les quals hem d’assenyalar quina és la correcta.
En aquest cas, busquem la Quantitat Total (T) i l’assenyalem amb una creu:

x T=U×V

U=T:V
V=T:U
Després, calculem l’operació. Així descobrirem el valor de la dada d’enllaç,
el que uneix les dues operacions.
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Operació corresponent a la relació complementària:

1.000
x 4
_______
4.000
A continuació, ja podem decidir l’operació de la relació principal amb la
dada que ens faltava per respondre a la pregunta del problema. En aquest
cas, com que és una relació UVT (multiplicació-divisió), tenim tres opcions,
entre les quals haurem d’assenyalar quina és la correcta. Com que estem
buscant les Vegades (V), assenyalarem aquesta opció:

T=U×V
U=T:V
x V=T:U
Un cop tenim el valor de la dada que desconeixíem gràcies a l’operació de
la relació complementària, calculem l’operació de la relació principal.
Operació corresponent a la relació principal:

4.000 _______
200
20
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4

Escriure el resultat i valorar si la resposta és lògica

> Escriure el resultat
En aquest punt, hem d’escriure una resposta que doni sentit a la
pregunta del problema. És a dir, no podem escriure únicament les dades
numèriques. En aquest problema ens preguntaven: quants trams amb
semàfor hi ha?
Resultat: Hi ha 20 trams amb semàfor
> Valorar si la resposta és lògica
Finalment, valorem el resultat completant la relació principal i responem a
una pregunta que hi faci referència:

T

U

V

200

20

4.000

Metres en
cada tram
en què hi ha
un semàfor

Trams en
què hi ha un
semàfor

Metres que
mesura el
carrer

T

V

U

És                  el
resultat de repetir                  vegades                 ?
4.000
20
200 - Sí / No
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COM AVALUAR UN PROBLEMA DEL SISTEMA MÈTRIC
DECIMAL?
A continuació, us proposem una orientació per a la puntuació d’un
problema amb sistema mètric decimal:
1.

Llegir per identificar les dades: 0,3 punts

		a) 0,1 per les dades simbòliques
		b) 0,1 per les dades numèriques
		c) 0,1 per les dades explicatives
2.

Organitzar les dades en un diagrama de resolució: 0,3 punts

3.

Calcular: 0,2 punts

		a) 0,1 per l’operació triada
		b) 0,1 pel càlcul
4.

Respondre i valorar: 0,2 punts

		a) 0,1 per la resposta
		b) 0,1 per la valoració
NOTA: fallar en qualsevol pas del problema suposarà perdre la
puntuació dels passos posteriors. Exemple: si l’alumne/a s’equivoca
en el tercer pas, a l’hora de calcula, i l’anterior és correcte, tindria
0,6 punts.  Saber exactament en quins passos té més dificultat és
fonamental: ara sabrem en què falla i, gràcies a aquesta metodologia,
com ensenyar-li-ho correctament!
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Per practicar els problemes amb sistema mètric decimal, els quaderns
Dominar els problemes matemàtics 5 de Boira Editorial, no solament
inclouen aquesta plantilla per a l’alumnat, sinó una gran varietat d’exercicis
que permeten afermar el procés mental. Així, es pot avançar amb seguretat
cap a problemes de més complexitat.
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PLANTILLA FOTOCOPIABLE
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2.7

PROBLEMES DE PERÍMETRES, SUPERFÍCIES I
VOLUMS

En aquest apartat, aprendrem com podem ensenyar a dominar problemes
de superfícies i volums.
En els problemes de perímetres, superfícies i àrees, és important
tenir clar a què fan referència aquests conceptes.
El perímetre és la suma de les longituds dels costats d’una figura
geomètrica plana.
L’àrea és la mesura de la superfície que ocupa una figura. Per
mesurar superfícies s’utilitza com a unitat el metre quadrat (m2).
El volum és la quantitat d’espai que ocupa un cos. La principal unitat
de volum és el metre cúbic (m3).
A continuació, vegem com podem aplicar els quatre passos en un problema
de superfícies. Fixa’t en l’exemple següent:
Volem canviar les rajoles del fons de la nostra piscina. És de forma
rectangular i fa 20 metres de llarg i 12 metres d’ample. Si volem
col·locar rajoles de 25 dm2, quantes n’utilitzarem?

1

Llegir per identificar les dades

En aquest primer pas, veurem com estan relacionades les dades.
Hem de tenir en compte que en els problemes de superfícies i volums, una
de les relacions correspon a la fórmula de la figura. Per exemple, en aquest
problema, se’ns parla d’una piscina amb forma rectangular.
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La fórmula per trobar l’àrea seria la següent:

V

Amplària

U

Llargària

U
×

V

Amplària

=

Llargària

T

Superfície

Ara ja tenim totes les dades per escriure les relacions del problema.
Aquestes serien:

) M2 i rajoles

) M2 / rajola

U
V
T

U
V
T

m2/rajola
Rajoles
m2 en total

) M2 SUPERFÍCIE
PISCINA
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?

m2/rajola

100

Vegades
m2 en rajola

25

U × V = T

Metres de
llargària

Metres
d’amplada

20

12

M2 de
superfície

2

Ordenar les dades en un diagrama de resolució:

Ara ja tenim les tres relacions que necessitem per elaborar el diagrama de
resolució.
Per fer-lo, posarem en primer lloc la relació principal, la que conté la
pregunta del problema. En aquest cas és: m2 i rajoles. En aquesta ocasió la
relació principal té dues dades d’enllaç, per la qual cosa necessitarem dues
relacions complementàries.
Fixa’t-hi:

V

?

U
T

RELACIÓ PRINCIPAL

3

U

V
T

T

U
V

100
25

20
12

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Decidir, a partir del diagrama, quines operacions cal fer i calcular-les

En aquesta ocasió, podem decidir les operacions de les relacions
complementàries indistintament, és a dir, podem començar per la relació
de dalt o per la de baix.
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En primer lloc, comencem per decidir l’operació que correspon a la relació
complementària de dalt. Com que és una relació UVT (multiplicaciódivisió), tenim tres opcions. En aquest cas, busquem la Quantitat Unitària
(U), per tant :

T=U×V
x U=T:V

V=T:U
A continuació, fem el càlcul d’aquesta relació.
> Operació corresponent a la relació complementària:

25 _______
100
0,25

En segon lloc, decidim l’operació de l’altra relació complementària. En
aquest cas, hem de calcular l’àrea:

x U × V = T

Llargària Amplària Superfície

L’operació d’aquesta segona relació complementària seria la següent:
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> Operació corresponent a la relació complementària:

20
x 12
_______
40
+ 20
_______
60
Finalment, decidim l’operació de la relació principal. Com que és una
relació UVT (multiplicació-divisió), tenim tres opcions. En aquest cas,
busquem les Vegades (V), per tant:

T=U×V
U=T:V
x V=T:U
I, amb els dos valors de la dada d’enllaç que hem descobert en les relacions
complementàries, calculem l’operació principal.
> Operació corresponent a la relació principal:

240 _______
0,25
960
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4

Escriure el resultat i valorar si la resposta és lògica

> Escriure el resultat
En aquest punt, escriurem una resposta que doni sentit a la pregunta del
problema. En aquest cas, ens preguntaven: quantes rajoles utilitzarem?
Resultat: Per al fons de la piscina utilitzarem 960 rajoles
> Valoro si la resposta és lògica
Finalment, valorem el resultat completant la relació principal i responem a
una pregunta que hi fa referència:

T

U

V

0,25

960

240

M2/rajola

Rajoles

M2 en total

T

V

U

És                  el
resultat de repetir                  vegades                 ?
- Sí / No
240
960
0,25
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3
AMPLIACIÓ: CICLE SUPERIOR I ESO
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3.1

PROBLEMES DE DIVERSES OPERACIONS PER
DOS CAMINS DIFERENTS

Segons va afirmar Ken Robinson, educador i conferenciant britànic,
“l’escola mata la creativitat”. En la seva opinió, el sistema educatiu està
basat en l’habilitat acadèmica, però, en canvi, no s’educa en l’ús del cos, ni
en la capacitat de crear ni d’imaginar.
Si això és cert, una bona manera de revertir aquesta situació és ensenyant
al nostre alumnat com resoldre problemes per dos camins diferents.

En els problemes de diverses operacions per camins diferents,
haurem de veure totes les relacions des de dues perspectives:
aquelles relacions que parlen d’un mateix concepte (seran relacions
PPT) i aquelles que parlen de dos conceptes (seran relacions UVT).
Una vegada haguem detectat totes les relacions, identificarem quines
són les dues relacions principals, és a dir, aquelles que contenen la
pregunta del problema.
Després, elaborarem dos plans de resolució diferents (Pla A i Pla B),
cadascun amb el seu propi diagrama de resolució, que ens conduiran,
de forma lògica, a la resposta del problema.

Vegem-ho d’una manera fàcil mitjançant l’exemple següent:
L’equip femení i el masculí del meu col•legi han comprat 55 pilotes
de bàsquet. Cada pilota els ha costat 4€. Si l’equip femení s’ha
gastat 104€, quants diners s’ha gastat l’equip masculí?
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1

Llegir per identificar les dades

Tal com hem vist, en aquest primer pas detectem de quina manera es
relacionen les dades. Dues de les relacions descobertes correspondran a
les dues relacions principals del problema.
D’una banda, identificarem les relacions PPT (suma-resta), és a dir, aquelles
que fan referència a un sol concepte. Si t’hi fixes, en aquest problema es
parla de PILOTES i d’EUROS.
A continuació, hem d’escriure aquestes dades des de les tres perspectives.
Si desconeixem el valor d’alguna dada, posarem un asterisc en la seva
casella corresponent (*) i també escriurem un interrogant en la casella
de la dada que sigui la pregunta del problema (?). En aquest cas, ens
pregunten: quants diners s’ha gastat l’equip masculí?
De les dues relacions PPT, la que contingui la pregunta del problema serà la
relació principal d’un dels camins que ens permetrà resoldre’l.
Vegem-ho:

) PPT - Pilotes

) PPT - Euros

P

Pilotes comprades
per l’equip masculí

P

€ gastats per
l’equip masculí

?

P

Pilotes comprades
per l’equip femení

P

€ gastats per
l’equip femení

104

T

Pilotes comprades
per ambdós equips

T

€ gastats pels
dos equips
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55

> Q
 uina de les dues relacions conté la pregunta del problema?
PPT - Euros
D’altra banda, identifiquem les relacions UVT (multiplicació-divisió), és
a dir, aquelles que fan referència a dos conceptes, EUROS i PILOTES. En
aquest cas, tenim tres relacions. Fixa-t’hi:
) UVT - Equip masculí

) UVT - Equip femení

) UVT - Els dos equips

U

U

U

4

55

4

4

€ que val UNA pilota

€ que val UNA pilota

€ que val UNA pilota

V

V

V

Pilotes que ha comprat
l’equip masculí

Pilotes que ha comprat
l’equip femení

T

T

?

€ que valen TOTES
les pilotes de l’equip
masculí

104

€ que valen TOTES
les pilotes de l’equip
femení

Pilotes que han
comprat entre els dos
equips

T

€ que valen TOTES les
pilotes entre els dos
equips

> Q
 uina de les tres relacions UVT conté la pregunta del problema?
UVT – Equip masculí
Ara podem dissenyar dos Plans de Resolució, un per a cada relació
principal: PLA A i PLA B. Cada Pla és un dels camins possibles per resoldre
el problema. Vegem-ho a continuació.
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2

Ordenar les dades en un diagrama de resolució:

En primer lloc, dissenyarem el PLA A utilitzant la relació principal PPT –
Euros, doncs és la que conté la pregunta del problema (quants diners s’ha
gastat l’equip masculí). Abans de fer el diagrama, situarem en un costat
la relació principal i, en l’altre, la relació complementària que ens ajudarà
a descobrir el valor de la dada d’enllaç. Aquesta relació complementària
és UVT-ELS DOS EQUIPS, ja que inclou la dada que conté el valor que
necessitem en la relació principal.

Pla A
) PPT - Euros

P
P

T

) UVT - Els dos equips

€ gastats per
l’equip masculí

?

€ gastats per
l’equip femení

104

€ gastats pels
dos equips

RELACIÓ PRINCIPAL
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U
V

T

€ que val UNA
pilota
Pilotes que han
comprat entre
els dos equips

4

55

€ que valen
TOTES les pilotes
entre els dos
equips

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ara ja tenim les dues relacions que necessitàvem per elaborar el diagrama
de resolució:

Pla A

P

?

P

T
RELACIÓ PRINCIPAL

104

U
T
V

4

55

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Ara, fem el mateix amb l’altra relació principal. En aquest cas, serà UVT –
Equip masculí, i dissenyem el nostre PLA B que, com l’anterior, també ens
conduirà de manera lògica a la solució del problema.
En el marge esquerre, situarem la relació principal, la que conté la pregunta
del problema. Al costat, la relació complementària UVT-EQUIP FEMENÍ, que
ens permetrà descobrir el valor de la dada d’enllaç “Pilotes que ha comprat
l’equip masculí”. Tanmateix, en aquesta relació complementaria hi ha una
altra dada que desconeixem  “Pilotes que ha comprat l’equip femení”,
què fem llavors? Triar una altra relació complementària que ens permeti
descobrir el valor d’aquesta segona dada d’enllaç. I aquesta relació serà
UVT- ELS DOS EQUIPS. Fixa-t’hi:
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Pla B
) UVT - Equip masculí

) PPT - Equip femení

) UVT - Els dos equips

U

P

U

4

4

€ que val UNA pilota

Pilotes comprades
per l’equip masculí

€ que val UNA pilota

V

P

V

Pilotes que ha
comprat l’equip
masculí

Pilotes que ha
comprat l’equip
femení

Pilotes que han
comprat entre els
dos equips

T

T

T

?

€ que valen TOTES
les pilotes de l’equip
masculí

RELACIÓ
PRINCIPAL
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55

104

€ que valen TOTES
les pilotes de l’equip
femení

€ que valen TOTES
les pilotes entre els
dos equips

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

Ara ja tenim les tres relacions que necessitàvem per elaborar el diagrama
de resolució:

Pla B

T

U
V

?

4

P

RELACIÓ
PRINCIPAL

3

T

55

P

V

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

U

T

4
104

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

Decidir, a partir del diagrama, quines operacions cal fer i calcular-les:

En primer lloc, decidim les operacions que corresponen al PLA A: PPT - Euros
Recordem l’enunciat i el diagrama:
L’equip femení i el masculí del meu col·legi han comprat 55 pilotes de
bàsquet. Cada pilota els ha costat 4€. Si l’equip femení s’ha gastat 104€,
quants diners s’ha gastat l’equip masculí?

P

?

P

T
RELACIÓ PRINCIPAL

104

U
T
V

4

55

RELACIÓ COMPLEMENTÀRIA
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Com sempre, comencem per decidir l’operació que correspon a la relació
complementària. Com que és una relació UVT (multiplicació-divisió), tenim
tres opcions, entre les quals hem d’assenyalar quina és la correcta. En
aquest cas, busquem la Quantitat Total (T), “€ que valen TOTES les pilotes
entre els dos equips”, per tant :

x T=U×V

U=T:V
V=T:U
Tot seguit, calculem l’operació assenyalada:
> Operació corresponent a la relació complementària:

55
x 4
_______
220
A continuació, ja podem decidir l’operació de la relació principal amb la
dada que ens faltava per respondre a la pregunta del problema. En aquest
cas, com que és una relació PPT (suma-resta), tenim tres opcions. Com que
busquem una de les Parts (P), “€ gastats per l’equip masculí”, assenyalarem
aquesta opció:
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T=P+P
x P=T-P

P=T-P
Amb el valor de la dada d’enllaç que hem descobert en l’operació anterior,
calculem l’operació principal:
> Operació corresponent a la relació principal:

220
- 104
_______
116
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PLA B
Després, decidim les operacions que corresponen al PLA B: UVT – Equip
masculí.
Recordem l’enunciat i el diagrama:
L’equip femení i el masculí del meu col·legi han comprat 55 pilotes de
bàsquet. Cada pilota els ha costat 4€. Si l’equip femení s’ha gastat 104€,
quants diners s’ha gastat l’equip masculí?

T

?

U
V

RELACIÓ
PRINCIPAL

4

P

T

55

P

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

V

U

T

4
104

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

En primer lloc, comencem per decidir l’operació que correspon a l’última
relació complementària, la que està situada a la dreta del diagrama. Com
que és una relació UVT (multiplicació-divisió), tenim tres opcions, entre les
quals hem d’assenyalar quina és la correcta. En aquest cas, busquem les
Vegades (V), “les pilotes que ha comprat l’equip femení”, per tant:

T=U×V
U=T:V
x V=T:U
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Un cop l’haguem assenyalat, calculem l’operació.
> Operació corresponent a la relació complementària:

104 _______
4
26

Després, ja podem escollir l’operació de l’altra relació complementària,
la que es troba en el centre del diagrama. En aquest cas, com que és
una relació PPT (suma-resta), tenim tres opcions. Com que necessitem
esbrinar una de les parts (P), “les pilotes que ha comprat l’equip masculí”,
marcarem aquesta opció:

T=P+P
x P=T-P

P=T-P
Un cop l’haguem assenyalat, calculem l’operació.
> Operació corresponent a la relació complementària:

55
- 26
_______
29

/ 81 /

Finalment, decidim l’operació que correspon a la relació principal,
la que conté la pregunta del problema. Com que és una relació UVT
(multiplicació-divisió), tenim tres opcions, entre les quals hem d’assenyalar
quina és la correcta. En aquest cas, busquem la Quantitat Total (T),
“€ gastats per l’equip masculí”, per tant :

x T=U×V

U=T:V
V=T:U
Un cop descobert l’últim valor de la dada d’enllaç, calculem l’operació.
> Operació corresponent a la relació principal:

29
x 4
_______
116

4

Escriure el resultat i valorar si la resposta és lògica

> Escriure el resultat
En aquest punt, compararem els resultats d’ambdós Plans i, després de
comprovar que aquests coincideixen, escriurem la resposta del problema.
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Com en els exemples anteriors, hem d’escriure una resposta que doni
sentit a la pregunta del problema. És a dir, no podem escriure únicament
les dades numèriques. En aquest problema, ens preguntaven: quants
diners s’ha gastat l’equip masculí?
Resultat: L’equip masculí s’ha gastat 116€
> Valorar si la resposta és lògica
Finalment, valorem el resultat responent a una pregunta i a una afirmació,
que ens permeten comprovar si la resposta que hem donat és coherent.

Et sembla que té sentit? Sí / No
L’equip masculí s’ha gastat MÉS/menys diners que l’equip femení. Per tant, ha
comprat MÉS/menys pilotes que l’altre equip.

Per practicar aquest tipus de problemes, els quaderns Dominar els
problemes matemàtics de Boira Editorial, inclouen una plantilla per
fotocopiar, que permet a l’alumnat integrar cadascun d’aquests passos amb
èxit.
Aquesta plantilla és especialment útil quan es domina cada pas (llegir
per identificar les dades; ordenar les dades en un diagrama de resolució;
decidir, a partir del diagrama, quina operació cal fer i calcular-la; i valorar si
la resposta és lògica).
D’aquesta manera, els quaderns acompanyen l’alumnat pas a pas, posant
l’accent principalment en cada part fins a arribar a la resolució del
problema.
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PLANTILLA FOTOCOPIABLE
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3.2

PROBLEMES DE PERCENTATGES

En aquest apartat, aprendrem com dominar els problemes de
percentatges.

En els problemes de percentatges, podem elaborar relacions tenint
en compte la quantitat original, però també tenint en compte la
quantitat resultant d’aplicar l’augment o la rebaixa a la quantitat
original.
Com en el cas anterior, haurem de buscar quines són les relacions
principals, és a dir, les que contenen la pregunta del problema. A
partir d’aquí, dissenyarem un Pla A i un Pla B que ens conduiran al
mateix resultat.

A continuació, vegem com podem aplicar els quatre passos en un problema
de percentatges. Fixa’t en l’exemple següent:
El preu de cada bicicleta tàndem és de 800€. Com que tinc una
botiga de lloguer de bicicletes, per les rebaixes n’he comprat 12. Si
m’han fet un descompte del 20%, quants diners m’han costat?

1

Llegir per identificar les dades

En primer lloc, establim les relacions entre les dades. En aquest cas,
trobarem tres relacions, tenint en compte el preu sense rebaixar de les
bicicletes i tres relacions més, tenint en compte el preu rebaixat de les
bicicletes.
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Després, escriurem cada dada en el lloc que li correspongui. Com en els
casos anteriors, escriurem un asterisc (*) en les caselles de les dades que
desconeixem i un interrogant en la casella de la dada que faci referència a
la pregunta del problema (?).
Vegem-ho a continuació:
Primer, observarem el problema tenint en compte el Preu Sense
Descompte. En aquest cas, tenim tres relacions.
Per poder situar les dades, recordem l’enunciat del problema:
El preu de cada bicicleta tàndem és de 800€. Com que tinc una
botiga de lloguer de bicicletes, per les rebaixes n’he comprat 12. Si
m’han fet un descompte del 20%, quants diners m’han costat?
PREU SENSE DESCOMPTE D’UNA I DE TOTES LES BICICLETES
1. € I BICICLETES
Preu d’una bicicleta
sese descompte
Bicicletes que
he comprat
Preu de totes les bicicletes
sense descompte
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U
V
T

€ / Bicicleta

Bicicletes
€ totes les
bicicletes

800
12

GRUPS DE 100€ QUE PODEM FER AMB EL PREU D’UNA BICICLETA
20% = 20/100 = de cada 100 € me’n descompten 20 € i per tant pagaré 80 €.
Per tant, necessito saber els grups de 100€ que puc fer amb el preu d’UNA bicicleta

2. € I GRUPS DE 100
(una bicicleta)
Els 100€ que hi ha
a cada grup
Els grups de 100€
per puc fer
El preu d’una bicicleta
sense descompte

U
V
T

€ / Grup

100

Grups

€ tots els grups

800
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GRUPS DE 100€ QUE PUC FER AMB EL PREU DE TOTES LES BICICLETES
20% = 20/100 = de cada 100 € me’n descompten 20 € i, per tant, pagaré 80 €.
Així doncs, necessito saber els grups de 100€ que puc fer amb el preu de TOTES
les bicicletes.

3. € i GRUPS DE 100
(totes les bicicletes)
Els 100€ que hi ha
a cada gup
Els grups de 100€
que puc fer
El preu de totes les
bicicletes sense descompte

U
V
T

€ / Grup

100

Grups

€ tots els grups

Ara, observarem el problema tenint en compte el Preu Rebaixat. Això
significa que, si ens fan un descompte del 20%, de cada 100€ ens
descomptaran 20€. Per tant, de cada 100€ en pagarem 80€.
En aquest cas, ens trobem també amb tres relacions. Recordem el
problema per situar totes les dades:
El preu de cada bicicleta tàndem és de 800€. Com tinc una botiga de
lloguer de bicicletes, per les rebaixes n’he comprat 12. Si m’han fet
un descompte del 20%, quants diners m’han costat?
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PREU AMB DESCOMPTE D’UNA I DE TOTES LES BICICLETES
4. € I BICICLETES AMB DESCOMPTE
Preu d’una bicicleta
amb descompte
Bicicletes que
he comprat
Preu de totes les bicicletes
amb descompte

U
V
T

€ / Bicicleta

Bicicletes

12

€ totes les
bicicletes

?

GRUP DE 80€ EN EL PREU D’UNA BICICLETA
Recorda, de cada 100 €, només pagarem 80 €.
5. € I GRUPS DE 80
(una bicicleta)
Els 80€ que pago
de cada grup
Els grups de 80€ que
puc fer
El preu d’una bicicleta
amb descompte

U
V
T

€ / Grup

80

Grups

€ tots els grups
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GRUPS DE 80 € EN EL PREU DE TOTES LES BICICLETES
Recorda, de cada 100 €, només pagarem 80 €.
6. € i GRUPS DE 80
(totes les bicicletes)
Els 80€ que pago
de cada grup
Els gups de 80€
que puc fer
El preu de totes les
bicicletes amb descompte

U
V
T

€ / Grup

80

Grups

€ tots els grups

?

Un cop tinguem totes les relacions, ens preguntarem:
De les sis relacions, quines relacions contenen la pregunta del problema?
En aquest cas, són dues: UVT - € i bicicletes amb descompte i UVT - € i
grups de 80 (totes les bicicletes).

2

Ordenar les dades en un diagrama de resolució:

En primer lloc, dissenyarem el PLA A utilitzant la relació principal UVT
- € i bicicletes amb descompte, perquè és la que conté la pregunta del
problema (quants diners ens han costat les bicicletes). Abans de fer el
diagrama, escriurem la relació principal i, al seu costat, les relacions que
ens ajudaran a descobrir el valor de les dades d’enllaç.
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Pla A
)	UVT - € i bicicletes amb
descompte

U

)	UVT - € i grups de 80€
(una bicicleta)

U

€ / bicicleta

U

80

€ / grup

V

12

T

?

€ totes les bicicletes

RELACIÓ
PRINCIPAL

100

€ / grup

V

Bicicletes

)	UVT - € i grups de 100€
(una bicleta)

V

Grups

Grups

T

T

€ tots els grups

800

€ tots els grups

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

Pla A

T

?

V
U

RELACIÓ
PRINCIPAL

12

U
T
V

80

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

V

U

T

100
800

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA
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Ara fem el mateix amb l’altra relació principal. En aquest cas, UVT - € i
Grups de 80 (totes les bicicletes), i dissenyem el nostre PLA B que, com
l’anterior, també ens conduirà de manera lògica a la solució del problema.
Escriurem la relació principal i, al seu costat, les relacions que ens ajudaran
a descobrir el valor de les dades d’enllaç.

Pla B
)	UVT - € i grups de 80€
(totes les bicicletes)

U

80

)	UVT - € i grups de 100€ ) UVT - € i bicicletes
(totes les bicicletes)

U

€ / grup

€ / grup

V

V

Grups

T

Grups

?

€ tots els grups

RELACIÓ
PRINCIPAL
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100

T

€ tots els grups

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

U

800

V

12

€ / bicicleta

Bicicletes

T

€ totes les bicicletes

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

Pla B

T

U
V

?

RELACIÓ
PRINCIPAL

3

80

V

U

100

T

U
T V

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

800
12

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

Decidir, a partir del diagrama, quines operacions cal fer i calcular-les

> PLA A
En primer lloc, decidim les operacions que corresponen al PLA A: UVT - € i
bicicletes amb descompte.
Recordem l’enunciat i el diagrama:
El preu de cada bicicleta tàndem és de 800€. Com que tinc una botiga de
lloguer de bicicletes, per les rebaixes n’he comprat 12. Si m’han fet un
descompte del 20%, quants diners m’han costat?

T

?

V
U

RELACIÓ
PRINCIPAL

12

U
T
V

80

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

V

U

T

100
800

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA
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En primer lloc, comencem per decidir l’operació que correspon a l’última
relació complementària. Com que és una relació UVT (multiplicació-divisió),
tenim tres opcions. En aquest cas, busquem les Vegades (V), per tant
assenyalarem aquesta operació:

T=U×V
U=T:V
x V=T:U
Un cop l’haguem decidit, calculem el valor de la dada d‘enllaç.
> Operació corresponent a la relació complementària:

800 _______
100
8

Després, decidim l’operació que correspon a l’altra relació
complementària. Com que també és una relació UVT (multiplicaciódivisió), tenim tres opcions. En aquest cas, busquem la Quantitat Total (T),
per tant:

x T=U×V

U=T:V
V=T:U
Ara que ja tenim el valor de la dada d’enllaç que hem aconseguit gràcies a
l’operació anterior, calculem l’altra relació complementària.
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> Operació corresponent a la relació complementària:

80
x 8
_______
640
Finalment, decidim l’operació de la relació principal amb la dada que ens
faltava per respondre a la pregunta del problema. També és una relació
UVT, en la qual busquem la Quantitat Total (T):

x T=U×V

U=T:V
V=T:U
Amb el valor de la dada d’enllaç de la relació complementària, calculem
l’operació principal.
> Operació corresponent a la relació principal:

640
x 12
_______
1.280
+ 640
_______
7.680
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> PLA B
A continuació, decidim les operacions que corresponen al PLA B: UVT - € i
Grups de 80 (totes les bicicletes).
Recordem l’enunciat i el diagrama:
El preu de cada bicicleta tàndem és de 800€. Com que tinc una botiga de
lloguer de bicicletes, per les rebaixes n’he comprat 12. Si m’han fet un
descompte del 20%, quants diners m’han costat?

T

?

U
V

RELACIÓ
PRINCIPAL

80

V

U

100

T

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

U
T V

800
12

RELACIÓ
COMPLEMENTÀRIA

Comencem per decidir l’operació que correspon a l’última relació
complementària, la que està situada a la dreta del diagrama. Com que és
una relació UVT (multiplicació-divisió), tenim tres opcions, entre les quals
hem d’assenyalar quina és la correcta. En aquest cas, busquem la Quantitat
Total (T), per tant :

x T=U×V

U=T:V
V=T:U
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Un cop decidida, fem el càlcul:
Operació corresponent a la relació complementària:

800
x 12
_______
1.600
+ 800
_______
9.600
Després, escollim l’operació de l’altra relació complementària, la que
es troba en el centre del diagrama. Com que també és una relació UVT
(multiplicació-divisió), tenim tres opcions. En aquest cas, busquem les
Vegades (V), per tant :

T=U×V
U=T:V
x V=T:U
Un cop ja tenim el valor de la dada d’enllaç que hem esbrinat gràcies a
l’operació anterior, calculem l’altra operació complementària:
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Operació corresponent a la relació complementària:

9.600 _______
100
96

Finalment, decidim l’operació que correspon a la relació principal, la que
conté la pregunta del problema. Es tracta d’una relació UVT (multiplicaciódivisió) i, per tant, tenim tres opcions. En aquest cas, busquem la Quantitat
Total (T):

x T=U×V

U=T:V
V=T:U
Ara que tenim l’últim valor de la dada d’enllaç, calculem l’operació principal.
Operació corresponent a la relació principal:

80
x 96
_______
4.800
+ 7.200
_______
7.680
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4

Escriure el resultat i valorar si la resposta és lògica

> Escriure el resultat
En aquest punt, compararem els resultats dels dos Plans i, després de
comprovar que les respostes coincideixen, escriurem la resposta del
problema.
Igual que en els exemples anteriors, hem d’escriure una resposta que doni
sentit a la pregunta del problema. És a dir, no escriure únicament les dades
numèriques. En aquest problema, ens preguntaven: quants diners m’han
costat les bicicletes?
Resultat: Les bicicletes m’han costat 7.680 €
> Valorar si la resposta és lògica
Finalment, valorem el resultat responent a la pregunta i a una afirmació,
que ens permet comprovar si la resposta que hem donat és coherent.

Et sembla que té sentit? Sí / No
Perquè les bicicletes ens han costat més/MENYS diners que abans d’aplicar el
descompte.
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4
CONCLUSIÓ

/ 100 /

Aquesta metodologia està recollida en els quaderns Dominar els
problemes matemàtics de Boira Editorial, que et convidem a conèixer al
seu lloc web.
A més a més, et convidem a veure alguna de les breus conferències online
que ensenyen cada tipologia de problema per separat. Es tracta d’una
opció molt útil i recomanable per veure amb la resta de docents del
cicle o amb el claustre, i comentar-ho. Les trobaràs a la seva pagina web:
https://boiraeditorial.com/recursos/recursos-dominar-los-problemasmatematicos/formacion-online
Si vols seguir descobrint més sobre els quaderns Dominar els problemes
matemàtics, pots descarregar-te una mostra gratuïta en PDF en la seva
pàgina web: https://boiraeditorial.com/ca/recursos/recursos-dominar-elsproblemes-matematics
O, si ho prefereixes, pots començar a obtenir resultats increïbles amb el
teu alumnat des d’aquest mateix instant. Com? Només cal que accedeixis
a la pàgina web (https://boiraeditorial.com/ca/recursos/recursos-dominarels-problemes-matematics)i demanis el material per a la teva escola. Així
de fàcil.
Abans d’acabar, volem recordar breument els aspectes clau per dominar
els problemes matemàtics. Si tens algun dubte, t’animem a consultar el
capítol dedicat a cada apartat.
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PROBLEMES
1. Suma-resta

2. M
 ultiplicaciódivisió

ASPECTES CLAU
En aquests problemes, ens centrarem a ensenyar que
la relació entre les xifres sempre és la mateixa: hi ha
dues o més Parts (P) i un Total (T). A més, explicarem
que si ens donen el valor de les Parts i ens demanen el
Total, és un problema de SUMA; mentre que si sabem
el Total i el valor d’una de les Parts, és un problema de
RESTA.
En aquests problemes, farem esment del fet que
també hi ha una relació deduïble entre les xifres. Així
mateix, exposarem que sempre hi ha una Quantitat
Unitària (U) que es repeteix un nombre de Vegades
(V) i una Quantitat Total (T).

P
P

T

U
V

T

Paral•lelament, ensenyarem a l’alumnat que si sabem la
Quantitat Unitària i les Vegades, trobarem la Quantitat
Total MULTIPLICANT. En canvi, si tenim la Quantitat Total
i la Quantitat Unitària, o la Quantitat Total i les Vegades,
trobarem el que ens falta DIVIDINT.
3. D
 e dues
operacions

En aquest apartat, és molt important que expliquem a
l’alumnat la diferència entre un problema d’una operació i
un problema de dues operacions. L’explicació és senzilla: en
un problema d’una operació, sempre tindrem el valor de
totes les dades per respondre a la pregunta del problema.
Al contrari, en els problemes de dues operacions ens faltarà
el valor d’una de les dades, que descobrirem a través
d’una operació prèvia. A aquesta dada l’anomenarem
dada d’enllaç perquè és la que uneix les dues relacions.
Per identificar-la, l’assenyalarem amb un asterisc (*). Un
cop haguem descobert el seu valor, gràcies a l’operació
complementària, podrem calcular l’operació de la relació
principal, que dona resposta a la pregunta del problema.
Convé recordar a l’alumnat que les relacions sempre seran:
o bé PPT (suma-resta), en què hi ha dues o més Parts (P) i
un Total (T); o bé UVT (multiplicació-divisió), en què sempre
hi ha una Quantitat Unitària (U), que es repeteix una sèrie
de Vegades (V) i una Quantitat Total (T).
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PROBLEMES
4. Fraccions

ASPECTES CLAU
En un problema que fa referència a la fracció d’un únic
nombre, mostrarem que sempre hi ha dues maneres de
formular la pregunta del problema. La clau es basa en saber
quina opció ens estan preguntant i situar les dades per
poder fer el diagrama de resolució.  
1)                                                         2)
______ de

=

?

______ de

?=

5. S istema mètric En un problema del sistema mètric decimal, és
decimal
molt important conèixer les respectives unitats i les
equivalències. Per això, val la pena repassar amb l’alumnat
totes les equivalències prèviament: mesures de longitud,
capacitat, temps i pes. Així sabran en tot moment quines
dues unitats es relacionen en el problema i quines
operacions hi ha entre les dues.
6. S uperfícies i
volums

En els problemes de perímetres, superfícies i àrees, és
imprescindible que l’alumnat conegui a què fa referència
cada concepte.
El perímetre és la suma de les longituds d’una figura
geomètrica plana. Es calcula sumant totes les Parts (P).
L’àrea és la mesura de la superfície que ocupa una figura.
Es calcula tenint en compte les seves dues dimensions.
En aquests problemes, “U” serà la mesura d’una de les
dimensions i “V” serà l’altra dimensió, que correspon al
nombre de vegades que es repeteix la primera.
El volum és la quantitat d’espai que ocupa un cos. Per tant,
el calcularem tenint en compte les seves tres dimensions:
U (serà la mesura d’una de les dimensions), V1 (les vegades
que es repeteix U) i V2 (les vegades que es repeteix la
superfície UxV1).
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PROBLEMES
7. D
 iverses
operacions per
dos camins
diferents

ASPECTES CLAU
En els problemes de diverses operacions per dos camins
diferents, és fonamental recalcar que hem d’observar les
relacions des de dues perspectives: aquelles relacions
que parlen d’un mateix concepte (seran relacions PPT),
i aquelles que parlen de dos conceptes (seran relacions
UVT).
Un cop tinguem totes les relacions, ajudarem a l’alumnat
a identificar quines són les relacions principals, és a dir,
aquelles que contenen la pregunta del problema.
Quan les haguem identificat, els ensenyarem com elaborar
dos Plans de resolució diferents (Pla A i Pla B) que ens
conduiran, de forma lògica, a la resposta del problema.
Cada Pla tindrà el seu propi diagrama de resolució, en el
qual haurem de situar una de les dues relacions principals i
les seves corresponents relacions complementàries.

8. Percentatges
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Com en la resta de problemes de més d’una operació, en els
problemes de percentatges podem elaborar relacions tenint
en compte, o bé la quantitat original, o bé la quantitat
resultant d’aplicar un augment o una rebaixa de la quantitat
original.
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Problemes matemàtics
Com ensenyar el procés mental
a Primària i Secundària
Per resoldre qualsevol problema matemàtic, la clau és ensenyar a pensar
matemàticament. És a dir, a deduir quina és la relació que hi ha entre les
dades i aplicar-la. Així, podrem decidir de forma raonada en cadascun dels
quatre passos del procés de resolució. Aquests són:
(1) Llegir per identificar les dades
(2) Ordenar les dades en un diagrama de resolució
(3) Decidir, a partir del diagrama, quina operació cal fer i calcular-la
(4) Escriure la resposta i valorar si és lògica
Seguint aquests quatre passos de manera ordenada, descobrirem la relació
que hi ha entre les dades i, gràcies a aquesta relació, trobarem la solució del
problema. Conseqüentment,  és molt important ensenyar al nostre alumnat a
executar correctament cada pas per evitar embussos cognitius.
Sense un mètode clar per ensenyar a resoldre els problemes, l’alumnat no
tindrà eines per enfrontar-s’hi i tendirà a viure les matemàtiques com una
àrea incomprensible i insuperable. En canvi, si els ensenyem a resoldre un
problema pas a pas, els ajudarem a crear una ment matemàtica que els
acompanyarà al llarg de la seva vida.
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