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1. Observacions sessions de càlcul mental 
 

A continuació hi ha el que vaig anotar de les sessions de càlcul mental i les fotocòpies que 

feren servir els alumnes a les sessions.  

4t A 

A aquest grup els alumnes van fer dues fotocòpies d’operacions del quinzet. La mestra va 

donar dues fotocòpies de 60 operacions cada una. Una fotocòpia era de multiplicacions i 

l’altra de divisions. Durant 2 minuts havien de fer totes les operacions que podien i perfer-les 

han de seguir l’ordre establert. 

 

Multiplicacions 

• Els alumnes quan han començat estaven entusiasmats i ho agafen com un joc. 

• Fan les multiplicacions molt ràpid ja que tenen les taules de multiplicar memoritzades.  

• La mestra em diu que es una manera per treballar les taules de multiplicar.  

• Hi ha un nin que es bloqueja.  

• Dos nins acaben abans de temps i es posen un +. 

 

Divisions 

• Els alumnes no fan les divisions tan ràpid com les multiplicacions i n’hi ha que ho 

passen malament. 

• No fan les operacions amb la rapidesa de les multiplicacions. 

• Un nin les fa saltejades. 

• Entre els dos alumnes que havien acabat abans d’hora abans a les multiplicacions es 

piquen perquè un ha acabat a fer les divisions i l’altre no. 

 

La mestra durant la sessió de càlcul mental no va dir res, només va repartir les fotocòpies, 

cronometrava el temps i va recollir les fotocòpies. No es va comentar res en tota la classe.  

Duració de la classe: 5 minuts. 

 

4t B 

 

PROBLEMES 

La mestra llegeix els problemes i els alumnes els han de resoldre. Els alumnes no tenen els 

problemes escrits, només han d’escriure els resultats.  

1. Tinc 13 globus si s’exploten 6, quants en quedaran? 

2. Tenia 12 escombres i 6 estan per tirar. Quantes en queden? 

3. La meva germana té 5 bales i n’ha guanyat 9. Quantes en té en total? 



4. Tinc 7 llapis, quants en falten per tenir 15? 

5. Dilluns em donen 4 galetes, dimarts 5 i dijous 3. Quantes galetes em donen en total? 

6. Tinc una coca i mitja quantes mitats tinc? 

7. Faig 8 dibuixos i el dia següent en faig 5 més. Quants n’he fet en total? 

8. He llegit 9 contes I la meva germana 7. Quants llibres hem llegit? 

9. Si 3 nines tenen 3 raquetes cada una. Quantes en tenen en total? 

10. Na Petra té 6 postals i el seu germà 9. Quantes en tenen en total? 

 

Quan es feien els problemes no es corregien, la mestra ho corregirà i posarà nota. A la classe 

hi ha un nin que no fa aquests problemes. Llegeix una o dues vegades cada problema. Dóna 

temps necessari perquè els alumnes ho escriguin.  

 

DICTATS D’OPERCAIONS 

El dictat d’operacions consistien en escoltar una sèrie d’operacions i els alumnes ho havien 

de fer mentalment. Aquest dictat estava extret de l’aplicació digital de l’editorial Cruïlla i la 

mestra va posar l’àudio en el qual es dictaven les operacions. Exemple d’enunciats: 9 vegades 

1001, el triple de 500... En total feren 10 operacions. 

 

• Els alumnes pensaven el resultat i qui ho sabia alçava la mà. 

• No dóna temps perquè tots els alumnes puguin pensar la solució. 

• Sempre és la mateixa nina que sap els resultats. 

• Hi ha 4 alumnes de 9 que no han donat cap resposta ni han tingut opció a dir res. 

• Hi ha un nin que intenta fer-ho però no li surten els resultats i es frustra. 

• Només s’ha explicat el raonament d’una operació. 

• La mestra no escriu res a la pissarra, està asseguda.  

• A vegades la mestra fa explicacions per entendre l’enunciat quan veu que els alumnes 

no han entès l’enunciat. 

• En algunes ocasions la mestra dóna els resultats. 

 

Duració sessió: 20 minuts. 

 

 

 

 

 

 



4t C 

 

10 problemes orals, extrets de l’aplicació web de Cruïlla. 

La mestra llegeix l’enunciat dues vegades (però en alguns problemes ha repetit l’enunciat 

més vegades perquè el problema era molt difícil). 

Hi ha nins que utilitzen dits per fer els càlculs.  

Problemes de multiplicacions, divisions, sumes i restes.  

La mestra veu que els enunciats són molts llargs i complexos i els simplifica. 

N’hi ha que anoten els càlculs al quadern, inclús alguns fan l’algoritme tradicional per fer el 

problema. La mestra no ho veu. 

A alguns problemes, la mestra fa representacions gràfiques fent dibuixos amb el dit a l’aire.  

Llistat de problemes: 

1. Un grup d’amics hem anat d’acampada hem necessitat 9 tendes de 10 persones i una 

tenda de 6 persones. Quantes persones hem anat d’acampada? 

2. En Pau vol convidar als seus companys al dia del seu aniversari. Ha triat uns gelats 

que es venen en bosses de 6. Si hi ha 28 companys quantes bosses haurà de 

comprar? 

3. A una prova ciclista, hi ha 5 equips d’onze ciclistes cada una. Necessiten gorres, 

quantes gorres necessitaran? 

4. Hem repartir les cireres d’un cistell estre 5 amics, cada un té una dotzena. Quantes 

cireres hi havia? 

5. En 160 rodes, quants de cotxes es poden muntar a una cadena de muntatge si els 

cotxes necessiten una roda de recanvi? 

6. L’ascensor s’ha espatllat al pis 21, quantes plantes s’hauran de pujar a peu per arribar 

al pis 52? 

7. Un tren té 4 vagons, el primer té seients per 55, al segon hi caben 25, al tercer 80 i al 

darrer hi ha seients per 76 passatgers. Quants passatgers hi caben? 

8. Volem anar d’excursió i tenim 105€ i colen alquilar un autobús que costa 300€. Quants 

€ ens falten? 

9. Si em regalessin el mateix nombres de bales que tinc ara, en tindria 70. Quantes bales 

tinc ara? 

10. Una sabateria té 4 calaixeres de 5 calaixos, a cada calaix hi ha 5 parells de sabates. 

Quantes sabates hi ha ? 

 

Una vegada que els alumnes han fet tots els problemes, els corregeixen. Per corregir-los, la 

mestra només diu el resultat i no s’explica com s’han de fer els problemes. A més, quan es 



corregeix, els alumnes s’han intercanviat els quaderns on tenen anotats els resultats. 

D’aqueta manera els alumnes no corregeixen el que han fet ells.  

Tots els alumnes, menys una, havien fet el darrer problema malament, deien que el resultat 

era 20 i no sabien perquè estava malament el seu resultat però la mestra es va limitar a dir 

que eren 200.  

Un alumne, que havia resolt tots els problemes bé, deia expressions que demostraven alegria 

i els altres alumnes estaven una mica frustrats perquè no havien fet el problemes bé.  

Duració de la sessió: 25 minuts. 

 

5è A 

La mestra va donar una fotocòpia amb 10 problemes, els va dir que es posessin en parelles, 

tenien 2 minuts per fer cada problema i just després d’acabar el problema un grup sortiria a 

la pissarra a explicar-lo. 

Quan els donava la fotocòpia de problemes els posaven cara per avall i fins que la mestra no 

deia que es podia començar, no poden girar la fotocòpia.  

Els problemes que varen realitzar estaven contextualitzats a l’acampada que havien fet  una 

setmana abans.  

Per fer el problema els alumnes no podien escriure cap algoritme, ni nombres, només podien 

fer una dibuix si ho necessitaven.  

Cada vegada que acabaven de fer un problema, els alumnes sortien per parelles a la pissarra 

i explicaven el que havien fet.  

 

Alguns dels problemes plantejats no eren adients per treballar càlcul mental. Per exemple, 

escriure una fracció a partir de les dades que donava el problema. 

Alguns alumnes s’havien equivocat quan plantejaven el problema o quan havien fet les 

operacions i quan ho explicaren es varen adonar que s’havien equivocat i varen aprendre 

dels seus errors.  

A un problema, alguns alumnes empraren diferents estratègies i totes elles foren explicades.  

A més, la mestra intentava que els alumnes cerquessin estratègies per no només utilitzar 

l’algoritme tradicional mentalment. Alguns alumnes es varen adonar que fer l’algoritme 

tradicional mentalment els pot portar a fer errors de càlcul. 

Una estratègia que utilitzaren per sumar 76 +38 va ser: 76+30 +8 

La mestra i els alumnes escrivien a la pissarra el que anaven explicant, d’aquesta manera els 

altres alumnes podien seguir millor les explicacions que es feien. 

Duració de la sessió: 1 hora.  

 

 



5è B 

La mestra va donar una fotocòpia amb 10 problemes. A alguns alumnes els va donar una 

fotocòpia diferent ja que tenen una adaptació curricular. Els problemes que tenien aquests 

alumnes eren iguals que als dels seus companys però els números eren més petits i més 

fàcils de tractar.  

Per fer la fotocòpia la mestra va donar 4 minuts i després va afegir 30 segons més perquè no 

tots havien acabat. Un alumne va acabar els problemes en 2 minuts i mig i la majoria acabaren 

abans d’hora. 

Quan els alumnes realitzaven els problemes no utilitzaven els dits com a estratègia.  

Una vegada que tothom havia acabat es van corregir els problemes, abans de començar a 

corregir els alumnes s’havien intercanviat la fotocòpia de problemes i així corregien els 

problemes d’un company.  

Per corregir, la mestra llegia l’enunciat del problema i demanava voluntaris perquè digués el 

resultat i expliqués com ho havia fet. La mestra anotava els resultats a la pissarra i a vegades 

el procediment. 

La majoria dels alumnes participaren amb la correcció dels problemes i si algun alumne no 

estava d’acord amb al solució que havia donat el seu company explicava perquè no estava 

d’acord i així la mestra podia veure a on s’havia equivocat l’alumne, feia raonar als alumne si 

ells s’adonaven d’on s’havia equivocat. 

Els alumnes havien fet els problemes de forma mecànica i utilitzant l’algoritme tradicional i la 

mestra no els donava altres estratègies.  

La majoria dels alumnes sabien quan havien de fer suma, resta, multiplicacions i divisions. 

Una vegada corregits tots els problemes la mestra va demanar, qui ha fet tots els problemes 

bé?, qui n’ha fet 9 de bé?, 8?, 7?... i qui n’ha fet menys de 5?. Només hi havia un alumne que 

n’havia fet menys de 5 bé perquè es pensava que els problemes es feien mitjançant sumes i 

restes, aquest alumnes té ACNS (pla individualitzat). 

Duració de la sessió: 1 hora. 

 

6è A 

A la sessió que vaig observar, els alumnes havien de practicar tornar canvi mentalment en 

parelles. Primer de tot, un dels dos alumnes havia de fer la compra (la mestra va posar un 

catàleg de productes d’un supermercat a la pissarra i els alumnes elegien quins productes 

volien comprar), havien de fer una compra de tres productes i en general les compres no 

superaven els 10 €.  Per complicar-ho més, la mestra va proposar fer compres més grans 

sense passar els 1000€ i finalment realitzaren una compra de més de 1000€. 

En aquesta sessió els alumnes estaven en parelles, un dels alumnes era el comprador i l’altre 

el venedor i després s’anaven intercanviant els rols.  



Per saber el que costava la compra feien la suma amb la calculadora i després tornaven el 

canvi utilitzant euros. Per saber el canvi que havien de tornar ho feien mentalment. 

Les estratègies que utilitzaven era, arribar a 100 cèntims i després anaven contat els euros 

per arribar als euros que els havia donat el comprador. Entre els dos alumnes anaven 

comunicant els càlculs que anaven realitzant, és a dir, explicaven les estratègies que usaven. 

La mestra observava als alumnes quan es tronaven canvi i els ajudava si tenien dificultats. 

Per exemple, la compra havia costat 3,59. El comprador paga amb dues monedes de 2€. El 

nin diu: 1 cèntim fa 60 cèntims, més 20 cèntims fan 70 cèntims, més 20 cèntims fan 90 cèntims 

i més 10 cèntims fan 100 cèntims. Arribem a 4 €. 

 

Un altre alumne utilitza una altra estratègia. La compra puja a 564,80 i la mestra li dóna dos 

bitllets de 500€, el nin fa canvis de bitllets, canvia dos bitllets de 200€ i un de 100€ per igualar 

a 500€ i dóna a la mestra 400€. D’aquesta manera el nin ha de tornar canvi agafant la 

referència de 600€ i no de 1000€, ja que ell ja ha donat 400€ de canvi.  

 

Després realitzaren una compra de més de 1000€ i per fer-ho ho feien en tot el grup.  

Duració de la sessió: 1 hora.  

 

6è B 

Càlcul mental en una classe de matemàtiques a la botiga de l’escola. Aquesta activitat es feia 

en parelles, un era el venedor i l’altre el que feia la compra.  

Els alumnes havien de fer la compra (a la botiga de l’escola) i havien de calcular el que 

costava la compra, havien d’aplicar descomptes i fer una factura de la compra. Els alumnes 

feien les operacions en llapis i paper. El càlcul mental es feia quan: 

 

• Les operacions eren senzilles. 

• Havien de tornar el canvi de la compra. Els alumnes tenen bitllets i monedes i 

d’aquesta manera l’activitat era més manipulativa i més realista. Un dels alumnes 

pagava i l’altre alumne havia de tornar-li el canvi. Per fer-ho, primer de tot els alumne 

havien d’ajustar els cèntims i anaven contant fins arribar a un euro. Després anaven 

sumant al preu total els euros que afegien per arribar als doblers que els havia donat 

el comprador.  

 

La mestra observava com els alumnes es tronaven canvi, corregia la factura de la compra i 

si hi havia errors els feia preguntes perquè ells es poguessin adonar dels seus errors.  

Duració sessió 1 hora. 

Poc càlcul mental. 



 

 

*Totes les sessions que vaig observar, la classe estava dividida. Només hi havia la meitats 

dels alumnes. Aquesta divisió de la classe era heterogeni i la mestra podia tenir atenció més 

personalitzada amb els alumnes. L’altra meitat de la classe estava fent tallers de 

matemàtiques. Els grups van rotant, una setmana un grup fa tallers i l’altra setmana queda a 

classe fent altres activitats, que serien les sessions que he observat.  

 
 



 
Fitxa de divisions del quinzet realitzada pels alumnes de 4t A. 



 

 
 

Fitxa de multiplicacions del quinzet realitzada pels alumnes de 4t A. 
 
 



 

 
Fitxa de problemes per treballar el càlcul mental a 5è A. 

 



 
Fitxa de problemes per treballar el càlcul mental a 5è A per alumnes que tenen ACNS. 

 



 
Fitxa de problemes per treballar el càlcul mental a 5è B. 

 
 
 
 
 
 
 



2. Entrevista mestres 

A continuació podem trobar l’entrevista transcrita que es va realitzar a les mestres de 4t, 5è i 

6é. A més, hi podem trobar els objectius d’aquesta entrevista relacionats (mitjançant colors), 

amb les respostes de l’entrevista. 

Objectius de l’entrevista:  

- Saber què entenen per càlcul mental. 

- Com el treballen a les aules (activitats, materials). 

- La importància que té el càlcul mental per les mestres. 

- Com s’avalua. 

- Quines dificultats es troben les mestres quan fan càlcul mental. 

 

1. Què entens per càlcul mental? Pots posar un exemple? Com el resoldries? 

- Donar solució a situacions de càlcul numèric sense fer algoritmes.  

- Tenir estratègies mental per donar solució numèrica. (mestra de 6è A) 

- Exemples:  

o Situació problemàtica: hi ha 150 nins 2/3 parts anaren d’acampada. Quants 

alumnes hi anaren? Resolució: 50, 50, 50 i agafes dues parts i sumar 50 + 50.  

o Càlcul pur: 40 +60, de manera oral o escrit. 

 

2. Com es treballa el càlcul mental a l’aula? (materials de suport, d’on s’extreuen els 

exercicis, com els elegiu). Els alumnes tenen un temps per fer els càlculs? 

- Les mestres de 4t:   

o Es treballa amb el quinzet , 60 operacions amb 2 minuts. Ho utilitzen per 

treballar la concentració i la rapidesa en càlculs. Parlant amb la tutora de 4t A, 

arribarem a la conclusió que realment els alumnes no feien càlcul mental quan 

feien el quinzet de multiplicació i divisió, es treball la memorització de les taules 

ja que  es contesta de manera mecànica les operacions. Els alumnes no han 

de raonar, ni utilitzar estratègies.  

o També utilitzen els problemes del quinzet. Cada vegada que fan els 

problemes, en realitzen 10. Les mestres llegeixen els enunciats 2 vegades i es 

deixa un temps estimat per fer les operacions. Per corregir els problemes, els 

alumnes diuen les solucions.  

o Extreuen material de càlcul mental de la part digital que té Cruïlla.  

o Per elegir els exercicis ho fan de la següent forma:  

§ Si són materials fets, els elegeixen així com venen i a vegades, fa 

variacions dels problemes, per exemple: el problema diu es reparteix 

entre 2 i elles afegeixen que donaria entre 3, i entre 4? 



§ Si els fan elles, els elegeixen depenent del tema.  

 

- Les mestres de 5è i 6è: 

o   Varen dir que en algunes sessions treballaven amb el panell numèric, veure 

les relacions dels nombres de 5 en 5, de 2 en 2. 

o Fer aproximacions a un nombre donat mitjançant qualsevol operació.  

o També es treballa el càlcul mental amb problemes realitzats per la mestra 

contextualitzats al tema que es treballa. 

o Sempre es dóna temps suficient perquè els alumnes puguin fer els problemes.  
 

3. Em podeu ensenyar algun d’aquests materials? 

(Em varen ensenyar els següents materials:  

- Els problemes de Lluís Segarra, el quinzet i  aplicacions web de l’editorial Cruïlla. (4t) 

- Les mestres de 5è i 6è em vàrem mostrar fotocòpies de problemes realitzats per elles 

per treballar càlcul mental i altres activitats que havien realitzat durant el curs.) 

 

4. Amb quina freqüència es fan sessions de càlcul mental? 

- El quinzet es fa cada quinze dies perquè els alumnes estan dividits en dos grups i 

tenen aquesta sessió cada quinze dies (4t) 

- 5è i 6è, cada setmana.  

- Sempre que es pot, s’aprofiten els exercicis que fan per introduir el càlcul mental.  

 

5. Com s’avalua? 

- Mestres de 4t: anoten el nombre de respostes correctes que han fet els alumnes i es 

fa un registre.  

- Totes les mestres: els problemes es corregeixen quan s’han acabat de fer 

conjuntament, d’aquesta manera els alumnes participen en la correcció. A vegades, 

els alumnes corregeixen els problemes dels companys.  

 

6. Quines són les dificultats que més detecten que tenen els alumnes quan fan càlcul 

mental? 

- Falta de velocitat. 

- Veuen que a 4t C, els nins van millor que les nines.  

- Hi ha alumnes que no tenen estratègies  i per aquest motiu no els agrada fer càlcul 

mental .(6è A) 

- Amb aquesta resposta es va formar un debat: la mestra de 6è B va dir que hi havia 

alumnes que no tenien estratègies i que contaven amb els dits o simplement que es 



bloquejaven i no ho feien. La mestra de 4t C, que havia estat tutora d’aquests alumnes 

quan feien 3r i 4t, va dir que els hi havia ensenyat estratègies perquè al llibre de 

matemàtiques que utilitzaven n’hi havia i que ho havien fet. Després la mestra de 4t 

A, va dir que contar amb els dits era una estratègia.  

També hi va haver un altre debat sobre la manipulació. La idea que tenien moltes 

mestres era que els alumnes ja havien manipulat al 1r cicle i que ara ja ho havien de 

fer més abstracte. Però si hi havia coneixements nou si que hi havia manipulació.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Qüestionaris de sumes de càlcul mental 

3.1. Graelles  
 
A continuació podem trobar les graelles emplenades amb les respostes que varen donar els alumnes a les sumes.  



 
Graella 1 de les sumes dels alumnes de 4t A 



 
Graella 2 de les sumes dels alumnes de 4t A 



 
Graella 1 de les sumes dels alumnes de 4t B 



 
Graella 2 de les sumes dels alumnes de 4t B 



 
Graella 1 de les sumes dels alumnes de 4t C 



 
Graella 2 de les sumes dels alumnes de 4t C 



 
Graella 1 de les sumes dels alumnes de 5è A 



Graella 2 de les sumes dels alumnes de 5è A 



Graella 1 de les sumes dels alumnes de 5è B



Graella 2 de les sumes dels alumnes de 5è B 



 
Graella 1 de les sumes dels alumnes de 6è A 



 
Graella 2 de les sumes dels alumnes de 6è A



 
Graella 1 de les sumes dels alumnes de 6è B



 
Graella 2 de les sumes dels alumnes de 6è B 



3.2  Taules de dades 
A continuació hi podem trobar les taules que es varen realitzar per fer els gràfics de barres.  

 

Taules de 4t per la suma 78 + 35: 

- Resultat de la suma  
 

Correcte  Incorrecte  
 4t A 7 3 
 4t B 10 0 
4t C 7 3 
Total  24 6 

 

- Estratègies utilitzades per resoldre la suma 
Estratègia Nombre 

d'alumnes 4t A 
Nombre 

d'alumnes 4t B 
Nombre 

d'alumnes 4t C 
Total 

Suma tradicional i dits 1 2 3 6 
Suma tradicional  5 5 5 15 
Descomposició tenint en compte el 
valor posicional  

2 2 2 6 

Descomposició sense tenir en 
compte el valor posicional  

1 0 0 1 

Compensació  0 1 0 1 
Fer nombres de referència 0 0 0 0 
Fer deus  0 0 0 0 
Fer dobles 0 0 0 0 
Altres 1 0 0 1 

 

- Comparació de resultats i estratègia 
Estratègia Correcte Incorrecte 

Suma tradicional i dits 5 1 
Suma tradicional  13 2 
Descomposició tenint en compte el valor posicional  4 2 
Descomposició sense tenir en compte el valor posicional  0 1 
Compensació  1 0 
Fer nombres de referència 0 0 
Fer deus  0 0 
Fer dobles 0 0 
Altres 0 1 

 

 

 

 



Taules de 5è per la suma 78 + 35: 

- Resultat de la suma  
 

Correcte  Incorrecte 
5è A 7 3 
5è B 8 2 
Total 15 5 

 

- Estratègies utilitzades per resoldre la suma 
Estratègia Nombre 

d'alumnes 5è A 
Nombre 

d'alumnes 5è  B 
Total 

Suma tradicional i dits 1 1 2 
Suma tradicional  3 4 7 
Descomposició tenint en compte el valor 
posicional  

1 2 3 

Descomposició sense tenir en compte el valor 
posicional  

2 0 2 

Compensació  0 0 0 
Fer nombres de referència 2 2 4 
Fer deus  1 1 2 
Fer dobles 0 0 0 
Altres 0 0 0 

 

- Comparació de resultats i estratègia 
Estratègia Correcte Incorrecte 

Suma tradicional i dits 1 0 
Suma tradicional  3 0 
Descomposició tenint en compte el valor posicional  2 0 
Descomposició sense tenir en compte el valor 
posicional  

0 2 

Compensació  0 0 
Fer nombres de referència 2 0 
Fer deus  0 0 
Fer dobles 0 0 
Altres 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taules de 6è per la suma 75 + 38 : 

- Resultat de la suma  
 

Correcte Incorrecte 
6è A 5 5 
6è B 7 3 
Total 12 8 

 

 

- Estratègies utilitzades per resoldre la suma 
Estratègia Nombre 

d'alumnes 6è A 
Nombre 

d'alumnes 6è  B 
Total 

Suma tradicional i dits 2 1 3 
Suma tradicional  3 5 8 
Descomposició tenint en compte el valor 
posicional  

2 3 5 

Descomposició sense tenir en compte el valor 
posicional  

1 0 1 

Compensació  0 1 1 
Fer nombres de referència 1 0 1 
Fer deus  0 0 0 
Fer dobles 0 0 0 
Altres 1 0 1 

 

- Comparació de resultats i estratègia 
Estratègia Correcte Incorrecte 

Suma tradicional i dits 1 2 
Suma tradicional  6 2 
Descomposició tenint en compte el valor posicional  3 2 
Descomposició sense tenir en compte el valor 
posicional  

0 1 

Compensació  1 0 
Fer nombres de referència 1 0 
Fer deus  0 0 
Fer dobles 0 0 
Altres 0 1 

 

 

 

 

 

 

 



Taules de 4t  per la suma 48 + 49 : 

- Resultat de la suma  
 

Correcte Incorrecte 
4t A 8 2 
4t B 7 3 
4t C 7 3 
Total 22 8 

 

- Estratègies utilitzades per resoldre la suma 
Estratègia Nombre 

d'alumnes 4t A 
Nombre 

d'alumnes 4t B 
Nombre 

d'alumnes 4t C 
Total 

Suma tradicional i dits 1 2 1 4 
Suma tradicional  5 2 5 12 
Descomposició tenint en compte el 
valor posicional  

3 2 3 8 

Descomposició sense tenir en compte 
el valor posicional  

1 0 1 2 

Compensació  0 1 0 1 
Fer nombres de referència 0 0 0 0 
Fer deus  0 0 0 0 
Fer dobles 0 3 0 3 
Altres 0 0 0 0 

 

- Comparació de resultats i estratègia 
Estratègia Correcte Incorrecte 

Suma tradicional i dits 3 1 
Suma tradicional  9 3 
Descomposició tenint en compte el valor posicional  6 2 
Descomposició sense tenir en compte el valor 
posicional  

1 1 

Compensació  1 0 
Fer nombres de referència 0 0 
Fer deus  0 0 
Fer dobles 3 0 
Altres 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



Taules de 5è  per la suma 48 + 49 : 

- Resultat de la suma  
 

Correcte Incorrecte 
5è A 6 4 
5è B 7 3 
Total 13 7 

 

- Estratègies utilitzades per resoldre la suma 
Estratègia Nombre d'alumnes 

5è A 
Nombre d'alumnes 

5è  B 
Total 

Suma tradicional i dits 0 1 1 
Suma tradicional  3 3 6 
Descomposició tenint en compte el valor 
posicional  

1 3 4 

Descomposició sense tenir en compte el 
valor posicional  

3 1 4 

Compensació  0 0 0 
Fer nombres de referència 0 1 1 
Fer deus  1 0 1 
Fer dobles 2 1 3 
Altres 0 0 0 

 

- Comparació de resultats i estratègia 
Estratègia Correcte Incorrecte 

Suma tradicional i dits 0 1 
Suma tradicional  4 2 
Descomposició tenint en compte el valor posicional  3 1 
Descomposició sense tenir en compte el valor 
posicional  

1 3 

Compensació  0 0 
Fer nombres de referència 1 0 
Fer deus  1 0 
Fer dobles 3 0 
Altres 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taules de 6è  per la suma 48 + 49 : 

- Resultat de la suma  
 

Correcte Incorrecte 
6è A 9 1 
6è B 9 1 
Total 18 2 

 

- Estratègies utilitzades per resoldre la suma 
Estratègia Nombre 

d'alumnes 6è A 
Nombre d'alumnes 

6è  B 
Total 

Suma tradicional i dits 2 0 2 
Suma tradicional  3 6 9 
Descomposició tenint en compte el valor 
posicional  

2 2 4 

Descomposició sense tenir en compte el valor 
posicional  

1 0 1 

Compensació  1 0 1 
Fer nombres de referència 0 0 0 
Fer deus  0 0 0 
Fer dobles 1 2 3 
Altres 0 0 0 

 

- Comparació de resultats i estratègia 
Estratègia Correcte Incorrecte 

Suma tradicional i dits 1 1 
Suma tradicional  8 1 
Descomposició tenint en compte el valor posicional  4 0 
Descomposició sense tenir en compte el valor 
posicional  

1 0 

Compensació  1 0 
Fer nombres de referència 0 0 
Fer deus  0 0 
Fer dobles 3 0 
Altres 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taules de 4t  per la suma 156 + 48: 

- Resultat de la suma  
 

Correcte Incorrecte 
4t A 4 6 
4t B 2 8 
4t C 5 5 
Total 11 19 

 

- Estratègies utilitzades per resoldre la suma 
Estratègia Nombre 

d'alumnes 4t A 
Nombre 

d'alumnes 4t B 
Nombre 

d'alumnes 4t C 
Total 

Suma tradicional i dits 0 2 2 4 
Suma tradicional  6 3 6 15 
Descomposició tenint en compte 
el valor posicional  

3 1 2 6 

Descomposició sense tenir en 
compte el valor posicional  

1 2 0 3 

Compensació  0 1 0 1 
Fer nombres de referència 0 1 0 1 
Fer deus  0 0 0 0 
Fer dobles 0 0 0 0 
Altres 0 0 0 0 

 

- Comparació de resultats i estratègia 
Estratègia Correcte Incorrecte 

Suma tradicional i dits 1 3 
Suma tradicional  4 11 
Descomposició tenint en compte el valor posicional  4 2 
Descomposició sense tenir en compte el valor 
posicional  

0 3 

Compensació  1 0 
Fer nombres de referència 1 0 
Fer deus  0 0 
Fer dobles 0 0 
Altres 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



Taules de 5è  per la suma 156 + 48: 

- Resultat de la suma  
 

Correcte Incorrecte 
5è A 5 5 
5è B 3 7 
Total 8 12 

 

- Estratègies utilitzades per resoldre la suma 
Estratègia Nombre 

d'alumnes 5è A 
Nombre 

d'alumnes 5è  B 
Total 

Suma tradicional i dits 2 0 2 
Suma tradicional  2 7 9 
Descomposició tenint en compte el valor 
posicional  

1 2 3 

Descomposició sense tenir en compte el 
valor posicional  

0 0 0 

Compensació  0 0 0 
Fer nombres de referència 1 0 1 
Fer deus  1 0 1 
Fer dobles 0 0 0 
Altres 3 1 4 

 

- Comparació de resultats i estratègia 
Estratègia Correcte Incorrecte 

Suma tradicional i dits 1 1 
Suma tradicional  4 5 
Descomposició tenint en compte el valor posicional  1 2 
Descomposició sense tenir en compte el valor 
posicional  

0 0 

Compansació  0 0 
Fer nombres de referència 1 0 
Fer deus  1 0 
Fer dobles 0 0 
Altres 0 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taules de 6è per la suma 156 + 48: 

- Resultat de la suma  
 

Correcte Incorrecte 
6è A 9 1 
6è B 8 2 
Total 17 3 

 

- Estratègies utilitzades per resoldre la suma 
Estratègia Nombre 

d'alumnes 6è A 
Nombre d'alumnes 

6è  B 
Total 

Suma tradicional i dits 2 0 2 
Suma tradicional  5 6 11 
Descomposició tenint en compte el valor 
posicional  

1 3 4 

Descomposició sense tenir en compte el valor 
posicional  

0 0 0 

Compensació  0 1 1 
Fer nombres de referència 2 0 2 
Fer deus  0 0 0 
Fer dobles 0 0 0 
Altres 0 0 0 

 

- Comparació de resultats i estratègia 
Estratègia Correcte Incorrecte 

Suma tradicional i dits 2 0 
Suma tradicional  9 2 
Descomposició tenint en compte el valor posicional  3 1 
Descomposició sense tenir en compte el valor 
posicional  

0 0 

Compensació  1 0 
Fer nombres de referència 2 0 
Fer deus  0 0 
Fer dobles 0 0 
Altres 0 0 

 

 


