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Annex 1. Prova de resolució de problemes
TIPUS DE
PROBLEMA
Canvi
(augment)

CANVIS EN LA POSICIÓ DE LA INCÒGNITA
(1A) La Carla té 47 bales. En Sean n’hi

(1B) En Miquel té 11 cromos. En Jordi n’hi

(1C) La Míriam té uns quants panets i la

dóna 23 més. Quantes bales té la

dóna uns quants més. Si ara en Miquel té 23

Clàudia n’hi ha donat 16. Ara la Míriam en té

Carla?

cromos. Quants n’hi ha donat en Jordi?

30. Quants panets tenia la Míriam al
començament?

(2A) La Yasmina té 35 pomes. N’ha

(2B) En Hamza té 40 cotxes de joguina. En

(2C) En Genís té uns quants llibres. N’ha donat

donat 17 a la Paula. Quantes pomes li

dóna alguns a la Júlia. Ara en Hamza li

13 a l’Alexandra. Ara li queden 17 llibres.

queden 12 cotxes de joguina. Quants cotxes

Quants llibres tenia en Genís al

de joguina ha donat en Hamza a la Júlia?

començament?

Canvi
(disminució) queden a la Yasmina?
Esquema
parts-total

(3A) L’Ismael té 12 pilotes i la Maroua en té 13. Quantes pilotes

(3B) En Yeray i la Nirmin tenen 50 llapis de colors. Si en Yeray en té

tenen entre tots dos?

28, quants en té la Nirmin?

(4A) L’Eric té 38 xapes. L’Aaron en té

Comparació 17. Quantes xapes té l’Eric més que

Igualació

(4B) En Gerard té 24 rajoles de xocolata.

(4C) La Salma té 29 galetes. Ella en té 9 més

L’Asma en té 16 més que en Gerard. Quantes

que l’Iker. Quantes galetes té l’Iker?

l’Aarón?

rajoles de xocolata té l’Asma?

(5A) L’Anna té 45 caramels i la Mireia

(5B) En Mourad té 19 cartes i l’Ainoa en té

(5C) La Montse té 45 taronges, i li’n falten 25

en té 12. Quants caramels ha de

unes quantes. Si l’Ainhoa n’agafa 8 més

més per tenir-ne tantes com la Laura. Quantes

comprar la Mireia si en vol tenir tants

tindrà tantes cartes com en Mourad. Quantes

taronges té la Laura?

com l’Anna?

cartes té l’Ainoa?

Problema obert:
Canvi - augment

(6A) La Davida té 36 ceres i la seva cosina n’hi dóna unes quantes més. Quantes ceres té ara la Davida?
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Annex 2. Taula de comprensió i de resultat de la prova de desembre (12 alumnes)

Comprensió
Sí

Canvi
(augment)
Canvi
(disminució)
Esquema
parts-total
Comparació

Igualació
Problema
Obert

Resultat
No

1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
5C

12

100%

10

83,30%

2

6

50%

10

6A

Correcte

Dificultats
Incorrecte

Tipologia

9

75%

3

25%

Comptatge

16,60%

10

83,30%

2

16,60%

Comprensió

6

50%

3

25%

9

75%

Comprensió

83,30%

2

16,60%

6

50%

6

50%

Operació

10

83,30%

2

16,60%

6

50%

6

50%

Operació

7

58,30%

5

41,60%

6

50%

6

50%

Comprensió

12

100%

10

83,30%

2

16,60%

Operació

6

50%

6

50%

3

25%

9

75%

Comprensió / Operació

7

58,30%

5

41,60%

6

50%

6

50%

Comprensió

8

66,66%

4

33,33%

8

66,66%

4

33,33%

Comprensió

6

50%

6

50%

6

50%

6

50%

Comprensió

5

41,60%

7

58,30%

5

41,60%

7

58,30%

Comprensió

5

41,60%

7

58,30%

4

33,33%

8

66,66%

Comprensió

9

75%

3

25%

6

50%

6

50%

Comprensió

4

33,33%

8

66,66%

5

41,60%

7

58,30%

Comprensió
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Annex 3. Seqüència d’activitats “Resolem problemes de suma i resta”

RESOLEM PROBLEMES DE
SUMA I RESTA
Una seqüència d’activitats per millorar les dificultats alhora
de resoldre problemes dirigida a alumnes de 2n de primària
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Resolem problemes de suma i resta

Cicle al que va dirigida: Cicle Inicial, alumnes de 2n de primària
Sessions: Bloc curricular: Numeració i càlcul. Procés de resolució de problemes.
Autors: Mireia Jurado Salvans

Objectius generals de la seqüència
-

Comprendre el procés a seguir alhora de resoldre un problema.

-

Conèixer i resoldre problemes de suma i resta de diferents tipus: de canvi (augment i
disminució) i d’esquema parts-total.

-

Comprendre un problema concret i saber escollir l’operació adient.

-

Comprendre la relació que s’estableix entre la suma i la resta (operacions inverses).

Continguts
-

Comprensió del procés a seguir alhora de resoldre un problema.

-

Coneixement i resolució problemes de suma i resta de diferents tipus: de canvi
(augment i disminució) i d’esquema parts-total.

-

Comprensió d’un problema concret i elecció de l’operació adient.

-

Comprensió de la relació que s’estableix entre la suma i la resta (operacions inverses).

Justificació de la seqüència i orientacions didàctiques
Aquesta proposta didàctica està dissenyada per millorar les dificultats alhora de resoldre
problemes detectades a partir de l’anàlisi d’una prova1. Concretament problemes de canvi
(augment i disminució) quan la quantitat desconeguda en el problema és a l’inici, proposició
no canònica; i d’esquema parts total quan es presenta un conjunt inicial que cal separar en
parts.

1

La prova es va dividir en dues sessions. En aquesta es va avaluar la competència de 12 alumnes de 2n
de primària alhora de resoldre problemes de suma i resta de diferents tipologies i graus de dificultat
(classificació elaborada per Carpenter).
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Per dur a terme la seqüència d’activitats s’aprofitarà el període de 15-20 minuts que cada matí
es dedica a la sistematització del càlcul mental per presentar una pauta de resolució de
problemes i posar en pràctica diferents tipus de problemes.

En relació a la metodologia sobre com treballar la resolució de problemes a l’aula es seguiran
els passos general establerts pel matemàtic hongarès George Polya (1970): comprendre el
problema, concepció d’un pla, execució del pla i visió retrospectiva. També les pautes i les
recomanacions fetes per l’especialista en Didàctica de la Matemàtica i mestre del Col·legi
Aguamansa, Tony Martín (2013). Seguint les 4 etapes de Polya, Martín una pauta per a la
resolució de problemes dividida en els 5 apartats següents: prova d’entendre l’enunciat,
Intenta comprendre el problema, Identifica les operacions, resol les operacions i pensa sobre
el resultat.

Per tal d’enriquir la proposta, es combinarà la metodologia dels autors ja esmentats amb les
que formulen Sherry Parrish (2010) i James Hiebert et al. (1997). S’utilitzarà la metodologia
que proposa Parrish (2010) estructurada al voltant de 4 apartats: comunitat d’aprenentatge,
comunicació i discussió d’estratègies, la selecció dels càlculs que es proposen i el rol del
mestre. En la mateixa línia, Hiebert et al. (1997) establirà 5 característiques fonamentals per
aprendre matemàtiques amb comprensió: la naturalesa de les tasques d’aprenentatge, el rol
del mestre, la cultura social de l’aula, les eines matemàtiques com a suport d’aprenentatge i
l’equitat i accessibilitat. La majoria d’aquestes directius tenen punts comuns, sinergies que les
enriqueix.

Per una banda, pel que fa a la comunitat d’aprenentatge, Parrish (2010) argumenta que els
alumnes s’han de sentir còmodes dins del grup a l’hora d’explicar les seves estratègies. És a dir,
que hi ha d’haver respecte entre companys. Lligat a aquest, pel que fa a la comunicació i a la
discussió d’estratègies, l’autora afirma que cal donar temps per pensar als alumnes després
d’escriure un problema a la pissarra. També que és important anotar totes les respostes que
apareguin, tan si són correctes com incorrectes. En aquesta línia, Hiebert (1997) parla de
cultura social de l’aula, entén l’aula com una comunitat d’aprenentatge en la qual els alumnes
es relacionen i interactuen amb uns amb els altres. Hiebert (1997) afirma que interactuar és
essencial, també que la comunicació és necessària per construir comprensió.
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Parrish (2010) posa especial atenció en les avantatges de mostrar i de discutir les pròpies
estratègies, ja que condueixen a clarificar el propi pensament, a considerar i avaluar altres
estratègies per veure si són lògiques, a investigar i aplicar relacions matemàtiques, a construir
estratègies eficients i a prendre decisions per triar estratègies eficients en determinats
problemes. També a verbalitzar els processos en veu alta. D’aquesta manera els infants
aprenen els uns dels altres, és a dir, són protagonistes d’un aprenentatge entre iguals i aquest
sol ser molt més significatiu. Hiebert (1997) també parla d’equitat i accessibilitat, és a dir, del
dret de tots els estudiants a entendre què fa en matemàtiques, a més a més de poder-hi
reflexionar i poder comunicar-se en aquesta matèria. Ell entén les eines matemàtiques com a
suport d’aprenentatge Per tant, explicita que cal tenir en compte que el significat per cada eina
l’ha de construir cada estudiant, usar-les amb l’objectiu de resoldre problemes, a més d’usarles per enregistrar, comunicar i pensar.

En relació a les tasques, Parrish (2010) expressa que és imprescindible seleccionar els nombres
pensant en les estratègies que es volen treballar a l’aula. De totes maneres, és important estar
obert a altres estratègies que puguin aparèixer. Per la seva banda, Hiebert (1997) afirma que la
naturalesa de les tasques és molt important i defineix tres característiques imprescindibles que
han d’acomplir aquestes: fer les matemàtiques problemàtiques (problemes interessants),
connectar amb els sabers dels estudiants i fer reflexionar sobre idees importants de les
matemàtiques.

Per últim, en relació al rol del mestre, Parrish (2101) creu que aquest ha d’actuar com a guia i
facilitador del procés d’ensenyament-aprenentatge. Ha d’ajudar als alumnes a trobar sentit a
les matemàtiques basant-se en les pròpies relacions matemàtiques. Per tant, el rol del docent
hauria partir de les qüestions i l’escolta dels infants. Hauria de facilitar que apareguessin
discussions sobre les estratègies per tal de poder-les connectar entre elles. En la mateixa línia,
Hiebert (1997) concep el rol del mestre com a facilitador de la comprensió conceptual. Dirà
que en lloc de ser la figura principal que dóna informació matemàtica i fa correccions, el
mestre ha de seleccionar problemes adequats. Ha de mostrar informació essencial per abordar
els problemes i facilitar una cultura de classe en la qual els alumnes resolen els problemes
individualment i cooperativament, discuteixen i reflexionen les seves respostes i els seus
mètodes.
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Abans de llistar les orientacions didàctiques és important assenyalar que Parrish (2010)
proposa una metodologia pensada per resoldre operacions de càlcul. Tot i això, considerem
que es adequada per resoldre problemes de càlcul, ja que es pot seguir la mateixa metodologia
i els mateixos principis didàctics.

Pel que fa a les orientacions didàctiques són àmplies i exhaustives però cal que cada mestre se
les faci seves i les adapti al context i al grup-classe:


Fer preguntes adequades (obertes, tancades, directes, indirectes, generals, concretes,
etc) en cada moment. (Sullivan i Lilburn, 2000)



Guiar als alumnes en els problemes proposats i en el propi procés d’aprenentatge.



Proposar bons problemes: clars, ben definits i amb un objectiu precís a assolir.



Donar als alumnes un paper actiu, convertir-los en protagonistes en el
desenvolupament de les activitats.



Incrementar la participació dels infants.



Deixar que els alumnes s’expressin amb llibertat.



Tractar l’error com una manera d’aprendre.



Assegurar la intervenció de tots els infants.



Escoltar amb atenció les aportacions dels infants.



Connectar de les aportacions dels alumnes amb l’explicació teòrica.



Deixar espai a l’aula per fomentar debats i reflexionar sobre el procés d’aprenentatge.



Lligar els coneixements previs amb els coneixements nous.



Apostar per la matemàtica realista prioritzant l’ús de situacions reals i quotidianes per
contextualitzar els problemes.



Fer agrupacions heterogènies.



Fomentar el treball cooperatiu i les ajudes entre companys.



Treballar seguint la progressió didàctica: concret – representació – abstracte.



Treballar diversos casos particulars fins arribar a una generalització (cas general).



Treballar amb material manipulatiu divers.



Plantejar diferents tipologies de problemes.



Potenciar la comunicació i l’ús d’un llenguatge matemàtic adequat.



Avaluar el procés i no únicament el resultat final.
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SESSIÓ 1: COMENCEM A RESOLDRE PROBLEMES
Objectius de la sessió
-

Comprendre el procés a seguir alhora de resoldre un problema.

-

Comprendre el problema concret i saber escollir l’operació adient.

Materials, recursos i/o aspectes que la mestra ha de preparar


1 pauta plastificada per cada alumne per enganxar a la taula.



1 pauta plastificada per enganxar a la pissarra (A3).



1 pauta per enganxar a la llibreta (A5).



1 llibreta de matemàtiques per cada alumne.



1 llibreta de matemàtiques per la classe.



1 problema plastificat per enganxar a la pissarra (A3).



1 problema escrit perquè cada alumne el pugui enganxar a la llibreta.

 Material manipulatiu: Cuc de boles, rekenrek, plafó dels nombres, xapes, fitxes, cubs
apilables, etc.

Descripció de l’activitat
La mestra anotarà a la pissarra “resolem problemes” i explicarà als alumnes que a partir d’ara
per resoldre problemes tots seguiran els mateixos passos. Per poder-ho dur a terme, la docent
els presentarà les “Pautes per a la resolució de problemes”. A continuació, demanarà als
encarregats de material que reparteixin una pauta a cada infant i entre tots llegiran en veu alta
els diferents passos anotats.
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Un cop llegides les pautes un parell de vegades, la mestra pot fer fixar als alumnes en les
paraules subratllades en negreta. Seria interessant que els alumnes poguessin enganxar la
pauta a sobre de la taula perquè alhora de resoldre problemes sempre tinguessin present el
procés a seguir.
Seguidament, la mestra presentarà “La llibreta de matemàtiques”, en la qual aniran resolvent
tots els problemes a partir d’aquell moment. Els explicarà que a la primera pàgina de la llibreta
hi hauran d’escriure “Resolem problemes” i a continuació també hi tindran enganxades les
“Pautes per a la resolució de problemes”.
A continuació, perquè els infants sàpiguen com ho hauran de fer, la mestra proposarà un
problema que hauran de resoldre entre tots. Enganxarà una cartolina plastificada a la pissarra
amb el problema següent: “En Mourad té 25 magdalenes i la Nirmin en té 16. Quantes
magdalenes tenen entre tots 2?”. En primer lloc, demanarà als nens i nenes que llegeixin el
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problema individualment i que quan estiguin que aixequin el dit. Quan tots els infants hagin
llegit el problema, la mestra demanarà a un alumne que el llegeixi en veu alta.

Un cop llegit un parell o tres de vegades la mestra pot demanar:
-

Em pots explicar el problema amb les teves paraules?

-

De qui parla el problema?

-

Què se’ns explica d’ells?

-

Quines dades tenim?

-

Quina és la incògnita?

La mestra explicarà als alumnes que caldrà subratllar les dades amb color blau i la incògnita
amb color verd.
“En Mourad té 25 magdalenes i la Nirmin en té 16. Quantes magdalenes tenen entre tots 2?”.
La reflexió i el debat pot continuar amb les qüestions següents:
-

Penseu que tenim prous dades per respondre a la pregunta?

-

Aquestes dades ens ajuden a respondre a la pregunta o ens distreuen?

A continuació, els dirà que a sota de l’enunciat del problema hi anotaran les idees claus. De
nou, la mestra demanarà als infants quines creuen que són les idees claus i deixarà un temps
perquè pensin. Seguint amb la metodologia i per tal de deixar temps perquè totes els alumnes
pensin la resposta, la mestra dirà als infants que quan creguin que saben la resposta que alcin
el dit. Després d’uns minuts, la docent demanarà a un infant que verbalitzi en veu alta quines
idees ha pensat i ella les anotarà a la pissarra. Demanarà a la resta del grup-classe:
-

Hi esteu d’acord? Algú ha pensat alguna altra idea?

-

Penseu que ja tenim totes les idees més importants del problema?

És important que tots els alumnes arribin a un acord en relació a les idees claus que cal
incloure. Una opció possible seria:
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Mourad  25 magdalenes
Nirmin  16 magdalenes
Hem de saber quantes en tenen entre tots dos

Arribats a aquest punt, la mestra pot demanar:
-

Quina operació creieu que hem de fer per resoldre aquest problema? Per què?

-

Quina estratègia podríem utilitzar?

-

Què has pensat?

Cal demanar als alumnes el perquè de totes decisions que prenen i verbalitzen a l’aula,
d’aquesta manera els farem justificar i raonar la seva resposta. Hem de recordar en tot
moment que la comunicació i la reflexió són vitals per a l’aprenentatge de les matemàtiques
en general i també en la resolució de problemes. També, la verbalització de les estratègies es
tradueix en un aprenentatge molt ric entre iguals. Els infants aprenen els uns dels altres i
aquest procés és molt significatiu. Per aquest motiu, abans de donar cap solució la mestra
demanarà:
-

Quina operació creieu que hem de fer per resoldre aquest problema? Per què?

-

Com has sabut que havíem de fer una suma per resoldre aquest problema? M’ho pots
explicar?

-

Hi esteu tots d’acord? Algú pensa que hem de fer alguna altra operació? Per què?

Havent acordat que l’operació que cal fer és una suma, la mestra demanarà als alumnes que
calculin quina és la solució del problema. Amb l’objectiu de donar temps a tots els alumnes
perquè puguin resoldre el problema, la mestra demanarà que mostrin amb els dits quantes
estratègies han pensat: una, dues, tres, quatre, etc. per resoldre el càlcul. Una altra manera
seria utilitzar pissarres individuals “viledas” on cada infant vagi anotant les diferents
estratègies. D’aquesta manera es donarà temps a tots els alumnes. Després d’un temps
demanarà a un alumne que digui el resultat en veu alta i que expliqui quin procés ha seguit per
resoldre la suma. Depenen d’aquest la mestra pot demanar a l’alumne que utilitzi el cuc de
boles per comprovar el resultat.
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La mestra anotarà l’estratègia a la pissarra i demanarà:

-

Hi esteu d’acord amb aquest resultat?

-

És la única manera de fer aquesta suma? Algú ha pensat alguna altra estratègia per
resoldre-la?

En aquest moment la docent pot aprofitar per observar quines estratègies van apareixent a
l’aula. Anirà demanant als infants que expliquin els passos que han anat seguint a la resta de
companys. En paral·lel, la mestra les pot anar recollint a la pissarra en un quadre semblant a:
L’estratègia de________________

L’estratègia de________________

L’estratègia de________________

L’estratègia de________________

En alguna sessió, quan els infants ja tinguin assolida la pauta per resoldre problemes, també
seria interessant que els alumnes completessin la tasca de resolució de problemes parlant amb
els petits-grups (equips) per trobar diferents estratègies de les que ells han utilitzat i que les
anotessin a la llibreta.
Tornant al punt en que ens trobàvem, després de registrar les estratègies, la mestra recordarà
als alumnes la pregunta que calia resoldre (incògnita) i que a l’inici havíem subratllat de color
verd: Quantes magdalenes tenen entre tots 2?”.
-

Com hauríem de respondre a aquesta pregunta? En tenim prou posant el número 41?

-

41 què? De qui són?

Entre tots els nens i nenes haurien d’elaborar una resposta semblant a: “Entre tots dos tenen
41 magdalenes.”; “Entre en Mourad i la Nirmin tenen 41 magdalenes”; etc.
Abans d’acabar la mestra hauria d’explicar als alumnes la importància de pensar sobre el
resultat que hem obtingut. Per ajudar als alumnes en aquesta tasca els explicarà que quan
obtenim una solució que ens sembla que és correcta, abans de donar-la per bona ens hem de
demanar a nosaltres mateixos:
-

He contestat el que em preguntàvem?
14

-

La meva resposta té sentit?

-

Puc obtenir el resultat de forma diferent?

-

Com puc verificar/explicar la solució que he trobat?

-

Existeix una altra solució?

Després de resoldre el problema oralment, la mestra demanarà als alumnes que
individualment escriguin el procés seguit a la llibreta. Aquest pas a l’escrit prendrà més sentit a
partir de la segona o tercera sessió quan els infants hagin interioritzat el procés i la resolució
grupal del problema sigui oral.

Per últim, abans d’acabar amb aquest procés és important que es dediqui una estona a la
metacognició, és a dir, que els alumnes prenguin consciència del propi procés d’aprenentatge
que han seguit; i també a la valoració de l’activitat. Les preguntes que podrien conduir el debat
podrien ser:
-

Què has après resolent aquest problema?

-

T’ha costat resoldre el problema? Què has trobat més difícil?

-

T’has equivocat en algun pas? En quin?

-

T’ha agradat fer aquest problema? Per què?

Seria interessant que aquests aprenentatges quedessin registrats a la llibreta. Això es podria
iniciar un cop els alumnes hagin interioritzat el procés de resolució de problemes. Es podria
aconseguir a partir de l’estratègia 3-2-1 reduïda a 2-1. Per cada problema els alumnes hauran
d’anotar:
2 coses noves que he après:


1.



2.

1 cosa que encara em costa:


1.
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Totes les sessions es proposaran seguint aquest mateix desenvolupament. Tot i això, per tal
d’atendre els multinivells dins de l’aula no es proposaran els mateixos problemes a tots els
infants, sinó que s’adaptaran en funció del ritme d’aprenentatge i del nivell de cada alumne.
Per dur a terme aquestes adaptacions es variarà el grau de dificultat del problema, ja sigui
incrementant les dades, incorporant informació que no és útil o demanant més d’una
operació. A continuació es presenten diferents propostes de problemes classificats en tres
graus de dificultat, de menor a major:

PROBLEMES DE “CANVI – AUGMENT” (1C)

Problemes amb un grau de dificultat 1:


La Míriam té uns quants panets i la Clàudia n’hi ha donat 16. Ara la Míriam en té 30.
Quants panets tenia la Míriam al començament?

Problemes amb un grau de dificultat 2:


L’Assma ha anat a comprar unes quantes llaunes de llimonada al supermercat. Quan
tornava cap a casa s’ha trobat a l’Iker que li ha regalat 27 llaunes de llimonada. Ara
l’Assma té 40 llaunes de llimonada. Quantes llaunes ha comprat l’Assma al
supermercat?

Problemes amb un grau de dificultat 3:


Anant cap a l’escola en Genís s’ha trobat amb en Miquel que portava 3 llibretes noves.
Ahir en Genís es va comprar una bossa de bales i quan ha arribat a classe l’Anna n’hi
ha regalat 45. Al cap del dia en Genís té 113 bales. Quantes bales hi havia a la bossa?



En Mourad ha anat a comprar unes quantes pomes al mercat. Quan tornava cap a
casa s’ha trobat a l’Alexandra que li ha regalat 27 pomes i 3 peres. En Mourad té 40
peces de fruita. Quantes pomes ha comprat en Mourad al mercat?
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PROBLEMES DE “CANVI – DISMINUCIÓ” (2C)
Problemes amb un grau de dificultat 1:


La Paula té uns quantes xapes. N’ha donat 14 a l’Alexandra. Ara li queden 37 xapes.
Quants xapes tenia la Paula al començament?

Problemes amb un grau de dificultat 2:


Dissabte al matí, l’Aarón va anar a caçar uns quants ocells amb el seu pare. A la tarda,
quan tornava cap a casa seva se n’hi van escapar 14. Després de tornar-los a comptar,
al final l’Aarón s’ha quedat amb 29 ocells. Quants ocells havia caçat l’Aarón al matí?

Problemes amb un grau de dificultat 3:


La mare de la Salma li va regalar una caixa de llapis de colors. Els colors que més li
agradaven a la Salma eren el vermell i el blau. La germana de la Salma també volia
llapis de colors nous. Primer la Salma n’hi va donar 10 i després 13 més. Ara, a l’estoig
de la salma n’hi ha 72. Quants retoladors hi havia a la caixa?



En Sean ha encarregat unes quantes pizzes per telèfon. En Jordi ha encarregat 13
pizzes més. El motorista s’ha descuidat 26 pizzes de les que havia encarregat en Sean
la pizzeria. A casa d’en Sean n’arriben només 76. Quantes pizzes ha encarregat en
Sean? Com que han set els primers a trucar, el motorista els hi ha regalat un paquet
de patates fregides. Quant val el paquet de patates fregides?
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PROBLEMES D’ “ESQUEMA PARTS-TOTAL” (3B)
Problemes amb un grau de dificultat 1:


Entre en Yeray i la Nirmin tenen 63 taronges. Si en Yeray en té 28, quantes en té la
Nirmin?

Problemes amb un grau de dificultat 2:


En Hamza i l’Èric van anar a una botiga de joguines i van comprar cromos. Van pagar
amb una moneda de 2€. Al patí de l’escola han ajuntat els cromos i en tenen 95. 53
cromos són de l’Èric. Quants en va comprar en Yeray a la botiga de joguines?

Problemes amb un grau de dificultat 3:


La Júlia volia fer un ram de flors i li va demanar a la Paula que l’acompanyés a la
floristeria. Les flors els hi van costar 25€. A la Paula li van encantar unes flors de color
groc. Ella va escollir 47 flors. Entre la Paula i la Júlia van triar 156 flors per fer el ram.
Quantes flors va triar la Júlia?



La Yasmina i la seva germana han decidit organitzar una festa per celebrar els seus
aniversaris. Volen un pastís molt gran perquè puguin menjar-ne tots els convidats.
Entre la Yasmina i la seva germana han convidat a 123 persones. La seva mare els hi
diu que ella farà el pastís. La germana de la Yasmina té confirmats 76 invitats a
l’aniversari. De quin gust serà el pastís? A quantes persones ha convidat la Yasmina?
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Per últim, en relació a l’avaluació serà continuada i formativa. S’observarà sistemàticament el
procés d’aprenentatge de cada alumne i, a partir d’un conjunt de qualificacions obtingudes al
llarg de la intervenció, se l’avaluarà dels progressos i les deficiències tan dels continguts
(conceptes) com les habilitats procedimentals i actitudinals bàsiques. Per aquest motiu, la
mestra tindrà en compte diversos ítems del procés d’aprenentatge que segueixen els alumnes
a l’aula, tal i com assenyalen Kelley i Tobey (2011). En coherència amb la metodologia que
segueix aquesta unitat didàctica es donarà més importància a l’assoliment d’un procés i a la
comprensió dels enunciats que no pas que els infants arribin a un resultat final correcte.
Aquestes observacions durant el procés d’aprenentatge es recolliran en dues rúbriques
globals.

La primera centrada a avaluar si els alumnes són competents aplicant uns coneixements
apresos a la pràctica, és a dir, la “Pauta per a la resolució de problemes”. Els ítems podrien ser:



Entén l’enunciat del problema?



Sap distingir les dades? I la incògnita?



Separa les dades de la incògnita correctament?



Reconeix i selecciona les idees més importants?



Utilitza material com a suport per resoldre el problema?



Necessita fer un dibuix de l’enunciat?



Escull la operació adequada?



Sap justificar la tria de la operació?



Resol les operacions adequadament?



Revisa si la resposta té sentit?



Es fixa si la resposta s’adequa a la pregunta?



Segueix la pauta per resoldre problemes?



Es rendeix amb facilitat?
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La segona encaminada a avaluar l’actitud dels alumnes. Per tant, una rúbrica que contingui
elements relacionats amb la predisposició i les aportacions individuals de cada infant en la
posada en comú dels problemes i la organització dels equips cooperatius, posant èmfasi en les
ajudes entre companys.


Reconeix que se li demana en cada moment?



Dóna respostes ajustades a les preguntes?



Estructura amb claredat les idees que vol transmetre?



Fa bones aportacions?



Treballa cooperativament?



És capaç de donar bons exemples?



Participa del debat en petit grup?



Està motivat per l’activitat?



Té iniciativa? Actitud activa i participativa?



S’esforça en la tasca encomanada?



Respecte les opinions dels companys?



Respecte els torns de parla?



Deixa que tothom participi?



Accepta l’error quan s’equivoca?



Ajuda als companys a resoldre l'activitat?

20

Annex 4. Seqüència d’activitats “Aprenem estratègies de càlcul mental pròpies de la
resta”

APRENEM ESTRATÈGIES DE
CÀLCUL MENTAL PRÒPIES
DE LA RESTA
Una seqüència d’activitats per millorar les dificultats alhora
d’operar amb restes dirigida a alumnes de 2n de primària
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Aprenem estratègies de càlcul mental pròpies de la resta

Cicle al que va dirigida: Cicle Inicial, alumnes de 2n de primària
Sessions: Bloc curricular: Numeració i càlcul
Autors: Mireia Jurado Salvans

Objectius generals de la seqüència
-

Conèixer i identificar noves estratègies: diferents maneres de descompondre, sumar
cap endavant (adding up) i mantenir una diferència constant.

-

Comprendre la situació concreta (nombres a restar) i saber escollir l’estratègia adient.

-

Comprendre els diferents significats de la resta amb nombres naturals.

-

Estimar el resultat de les restes.

-

Comprendre la relació que s’estableix entre la suma i la resta (operacions inverses).

-

Resoldre operacions utilitzant la recta numèrica.

Continguts
-

Coneixement i Identificació de noves estratègies: diferents maneres de descompondre,
sumar cap endavant (adding up) i mantenir una diferència constant.

-

Comprensió de la situació concreta (nombres a restar) i selecció de l’estratègia adient.

-

Comprensió dels diferents significats de la resta amb nombres naturals.

-

Estimació del resultat de les restes.

-

Comprensió la relació que s’estableix entre la suma i la resta (operacions inverses).

-

Resolució d’operacions (restes) utilitzant la recta numèrica.
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Justificació de la seqüència i orientacions didàctiques
Aquesta proposta didàctica està dissenyada per millorar les dificultats alhora d’operar amb
restes, sobretot restes portant-ne; detectades a partir de l’anàlisi d’una prova2. Per dur a
terme la seqüència d’activitats s’aprofitarà el període de 15-20 minuts que cada matí es dedica
a la sistematització del càlcul mental per presentar i posar en pràctica tres estratègies pròpies
de la resta: diferents maneres de descompondre, sumar cap endavant (adding up) i mantenir
una diferència constant. L’elecció de les estratègies no és atzarosa sinó que està pensada per
assolir un procés d’aprenentatge progressiu.

En relació a la metodologia sobre com incorporar el càlcul mental a l’aula es seguiran les
pautes i les recomanacions extretes del llibre Number Talks. Helping children build mental
math and computation strategies. Grades K-5. de Sherry Parrish (2010). Aquestes s’estructuren
al voltant de 4 apartats: comunitat d’aprenentatge, comunicació i discussió d’estratègies, la
selecció dels càlculs que es proposen i el rol del mestre.

Pel que fa a la comunitat d’aprenentatge, Parrish (2010) argumenta que els alumnes s’han de
sentir còmodes dins del grup a l’hora d’explicar les seves estratègies. És a dir, que hi ha d’haver
respecte entre companys. Lligat a aquest, pel que fa a la comunicació i a la discussió
d’estratègies, l’autora afirma que cal donar temps per pensar als alumnes després d’escriure
un problema a la pissarra. També que és important anotar totes les respostes que apareguin,
tan si són correctes com incorrectes. Parrish (2010) posa especial atenció en les avantatges de
mostrar i de discutir les pròpies estratègies, ja que condueixen a clarificar el propi pensament,
a considerar i avaluar altres estratègies per veure si són lògiques, a investigar i aplicar relacions
matemàtiques, a construir estratègies eficients i a prendre decisions per triar estratègies
eficients en determinats problemes. Al llarg de la seqüència s’intentarà donar eines i recursos
als infants perquè siguin capaços de comprendre cada situació concreta i sàpiguen escollir
l’estratègia adient. És interessant que sigui quina sigui la manera de comprovar el resultat, els
passos o les estratègies utilitzades es posin en comú en veu alta, és a dir, que els infants les
verbalitzin. D’aquesta manera els infants aprenen els uns dels altres, és a dir, són
protagonistes d’un aprenentatge entre iguals i aquest sol ser molt més significatiu.

2

La prova es va dividir en dues sessions. En aquesta es va avaluar la competència de 12 alumnes de 2n
de primària alhora de resoldre problemes de suma i resta de diferents tipologies i graus de dificultat
(classificació elaborada per Carpenter).
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En tercer lloc, és imprescindible seleccionar els nombres pensant en les estratègies que es
volen treballar a l’aula. De totes maneres, és important estar obert a altres estratègies que
puguin aparèixer.

Per últim, en relació al rol del mestre, aquest ha d’actuar com a guia i facilitador del procés
d’ensenyament-aprenentatge. Ha d’ajudar als alumnes a trobar sentit a les matemàtiques
basant-se en les pròpies relacions matemàtiques. Per tant, el rol del docent hauria partir de les
qüestions i l’escolta dels infants. Hauria de facilitar que apareguessin discussions sobre les
estratègies per tal de poder-les connectar entre elles.
En la mateixa línia Hiebert, J. et al (1997) subratlla que les característiques fonamentals per
aprendre matemàtiques amb comprensió són: la naturalesa de les tasques d’aprenentatge, el
rol del mestre, la cultura social de l’aula, les eines matemàtiques com a suport d’aprenentatge
i l’equitat i accessibilitat.

Pel que fa a les orientacions didàctiques són àmplies i exhaustives però cal que cada mestre se
les faci seves i les adapti al context i al grup-classe:


Fer preguntes adequades (obertes, tancades, directes, indirectes, generals, concretes,
etc) en cada moment. (Sullivan i Lilburn, 2000)



Guiar als alumnes en les activitats proposades i en el propi procés d’aprenentatge.



Proposar bones activitats: clares, ben definides i amb un objectiu precís a assolir.



Donar als alumnes un paper actiu, convertir-los en protagonistes en el
desenvolupament de les activitats.



Incrementar la participació dels infants.



Deixar que els alumnes s’expressin amb llibertat.



Tractar l’error com una manera d’aprendre.



Assegurar la intervenció de tots els infants.



Escoltar amb atenció les aportacions dels infants.



Connectar de les aportacions dels alumnes amb l’explicació teòrica.



Deixar espai a l’aula per fomentar debats i reflexionar sobre el procés d’aprenentatge.



Lligar els coneixements previs amb els coneixements nous.



Apostar per la matemàtica realista prioritzant l’ús de situacions reals i quotidianes per
contextualitzar les activitats.
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Fer agrupacions heterogènies.



Fomentar el treball cooperatiu i les ajudes entre companys.



Treballar seguint la progressió didàctica: concret – representació – abstracte.



Treballar diversos casos particulars fins arribar a una generalització (cas general)



Treballar amb material manipulatiu divers.



Plantejar diferents tipologies d’activitats.



Potenciar la comunicació i l’ús d’un llenguatge matemàtic adequat.



Avaluar el procés i no únicament el resultat final.
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SESSIÓ 1: ESTRATÈGIA “DIFERENTS MANERES DE DESCOMPONDRE”
Objectius de la sessió
-

Restar utilitzant l’estratègia de diferents maneres de descompondre.

-

Estimar el resultat de les restes.

-

Comprendre la relació que s’estableix entre la suma i la resta (operacions inverses).

Materials, recursos i/o aspectes que la mestra ha de preparar


Material manipulatiu: Material multibase.



Cartolina plastificada amb el nom de l’estratègia: “Diferents maneres de
descompondre”.

Descripció de l’activitat
Durant el període de 15-20 minuts que cada matí es dedica a la sistematització del càlcul
mental la mestra aprofitarà per presentar una estratègia nova pròpia de la resta.
La mestra aprofitarà els equips d’alumnes que ja hi ha a l’aula fruit del treball cooperatiu
(agrupacions heterogènies de 4-5 alumnes). En primer lloc, explicarà als infants que els
proposarà una resta i que un cop creguin que saben la solució hauran d’alçar el dit. A
continuació, quan arribi el seu torn hauran de compartir amb els companys l’estratègia que
han utilitzat per resoldre aquella operació i entre tots comprovaran si la solució és correcta. És
important que la mestra vagi anotant les estratègies que vagin apareixent a la pissarra.
La mestra proposarà als alumnes la resta següent: 31 -18. Pot passar que de seguida algun
alumne calculi el resultat i alci el dit. Amb l’objectiu de donar temps a tots els alumnes perquè
puguin pensar el problema, la mestra demanarà que mostrin amb els dits quantes estratègies
han pensat: una, dues, tres, quatre, etc. per resoldre el càlcul. D’aquesta manera es donarà
temps a tots els alumnes. Després d’un temps anirà demanant als alumnes el seu mètode de
resolució. La mestra pot demanar:
-

Què has pensat?

-

Com ho has fet per resoldre aquesta resta? M’ho pots explicar?
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-

Hi esteu d’acord? Algú ha pensat una altra manera de resoldre-ho?

Es probable que apareguin “diferents maneres de descompondre” i la mestra ho pot aprofitar
per aprofundir una mica més en aquesta estratègia, ja que és la que vol treballar i que els
alumnes reconeguin (fins el moment sempre descomponen en u-d-c).
En el cas que únicament aparegui aquesta estratègia com l’han treballat fins ara,
descompondre en unitats, desenes i centenes, la mestra reforçarà positivament als alumnes
felicitant-los pels mètodes de resolució utilitzats i els dirà que ella ha pensat una altra manera
de resoldre l’operació. Abans de començar a explicar la mestra escriurà a la pissarra en lletra
majúscula l’estratègia que treballaran: “diferents maneres de descompondre”.
A continuació, els explicarà que com ja saben per resoldre una operació ho podem fer de
diverses maneres. I, en aquest cas, una estratègia que ells ja coneixen molt bé com és
“descompondre” també la podem fer servir de diferents maneres. Agafarà el nombre 31 i
demanarà als alumnes:
-

De quines maneres podem descompondre el 31?

El més probable és que els alumnes responguin ràpidament amb 3 desenes i 1 unitat.
Aleshores la docent demanarà:
-

Hi ha altres maneres de descompondre el 30?

La docent anirà sortint totes les opcions a la pissarra:
30+1, 20+11, 10+10+10+1, 20+10+1, etc.
A continuació, pot demanar:
-

Així doncs, podem utilitzar altres maneres de descompondre el 31?

Pot passar que alguns alumnes creguin la descomposició: 20 + 11; que no és correcta.
Aleshores caldrà que la mestra faci adonar als infants d’aquest error. Pot preguntar:
-

Quin resultat dóna 20+11? I 30+1?
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-

Imaginem-nos que són caramels. Un nen porta en una butxaca 11 caramels i a l’altre
20 i un altre nen porta 30 caramels en una butxaca i un a l’altre, tindrien els mateixos
caramels? Com ho podeu explicar?

Si encara no ho veuen clar, la mestra facilitarà material manipulable i demanarà als infants que
facin primer un grup de 30 i separin 1 més. I segon que facin un grup de 20 i un altre de 11. Per
últim que comptin totes les peces a veure si dóna el mateix resultat.
Havent acordat, entre tots, que hi ha diferents maneres de descompondre el 31, la mestra
demanarà als infants si ara se’ls acut una manera més senzilla de resoldre aquesta resta, en la
qual no apareguin els nombres negatius. Es deixarà un temps perquè els infants puguin pensar
individualment i després se’ls demanarà quines estratègies han utilitzat per resoldre
l’operació. En algunes ocasions, la mestra anirà anotant les diferents maneres de resoldre però
també pot demanar a als alumnes que vagin sortint a la pissarra i expliquin a la resta de
companys quin procés han seguit.
Seguidament, dirà als infants que mirin les diferents opcions de la pissarra i pensin quina opció
és més ràpida per resoldre l’operació. Després de deixar un temps als nens i nenes perquè
pensin l’operació, demanarà al grup-classe:
-

Quina estratègia us ha anat més bé? Quina penseu que és més fàcil?

L’objectiu de la mestra és que entre tots descobreixin que la segona és més senzilla perquè a
l’11 n’hi “podem agafar” 8 i, en canvi, a l’1 no n’hi “podem agafar” 8 (sense utilitzar nombres
negatius). Cal anotar tots els resultats a la pissarra. Un exemple podria ser:
20+11
-10+8

20-10= 10
11-8= 3
10+3= 13

És interessant que sigui quina sigui la manera de comprovar el resultat, els passos o les
estratègies utilitzades es posin en comú en veu alta. D’aquesta manera els infants aprenen els
uns dels altres, és a dir, són protagonistes d’un aprenentatge entre iguals i aquest sol ser molt
més significatiu.
Al final de la sessió, la mestra plantarà una cartolina a un dels costats de la pissarra amb la
nova estratègia apresa: “diferents maneres de descompondre”.
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SESSIÓ 2: ESTRATÈGIA “SUMAR CAP ENDAVANT”
Objectius de la sessió
-

Restar utilitzant l’estratègia de sumar cap endavant (adding up).

-

Comprendre la relació que s’estableix entre la suma i la resta (operacions inverses).

-

Resoldre operacions (restes) utilitzant la recta numèrica.

-

Estimar el resultat de les restes.

Materials, recursos i/o aspectes que la mestra ha de preparar


Material manipulatiu: Cuc de boles, Rekenrek, xapes, botons, figures, etc.



Pinces de fusta (d’estendre la roba).



Plafó dels nombres.



Recta numèrica. Cartolina plastificada amb el nom de l’estratègia: “Sumar cap
endavant”.

Descripció de l’activitat
Durant el període de 15-20 minuts que cada matí es dedica a la sistematització del càlcul
mental la mestra aprofitarà per presentar una estratègia nova pròpia de la resta.
La mestra aprofitarà els equips d’alumnes que ja hi ha a l’aula fruit del treball cooperatiu
(agrupacions heterogènies de 4-5 alumnes). En primer lloc, explicarà als infants que els
proposarà una resta i que un cop creguin que saben la solució hauran d’alçar el dit. A
continuació, quan arribi el seu torn hauran de compartir amb els companys l’estratègia que
han utilitzat per resoldre aquella operació i entre tots comprovaran si la solució és correcta. És
important que la mestra vagi anotant les estratègies que vagin apareixent a la pissarra.
La mestra proposarà als alumnes la resta següent: 23 -8. Pot passar que de seguida algun
alumne calculi el resultat i alci el dit. Amb l’objectiu de donar temps a tots els alumnes perquè
puguin pensar el problema, la mestra demanarà que mostrin amb els dits quantes estratègies
han pensat: una, dues, tres, quatre, etc. per resoldre el càlcul. D’aquesta manera es donarà
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temps a tots els alumnes. Després d’un temps anirà demanant als alumnes el seu mètode de
resolució. La mestra pot demanar:
-

Què has pensat?

-

Com ho has fet per resoldre aquesta resta? M’ho pots explicar?

-

Hi esteu d’acord? Algú ha pensat una altra manera de resoldre-ho?

En el cas que aparegui l’estratègia “sumar cap endavant”, la mestra ho aprofitarà per
aprofundir-hi una mica més, ja que és la que vol treballar i que els alumnes coneguin.
En el cas que aquesta estratègia no aparegui, la mestra reforçarà positivament als alumnes
felicitant-los per les estratègies utilitzades i els dirà que ella n’explicarà una de nova. Abans de
començar a explicar la mestra escriurà a la pissarra en lletra majúscula la nova estratègia que
els presentarà: “sumar cap endavant”. Acte seguit, demanarà als alumnes:
-

Imaginem-nos que estem parlant de bombons, penseu un problema que es resolgui
amb 23-8?

-

Algú té alguna idea? Podem ajudar al company?

-

Què podria ser el 23? I el 8?

-

Quina pregunta ens ha de resoldre el problema?

El més probable és que arribem a un problema de l’estil: “La Maria tenia 23 bombons i se n’ha
menjat 8. Quants bombons li queden?”. Sinó apareix serà la mestra qui proposi l’exemple. A
continuació els explicarà, pas a pas, l’estratègia que ha utilitzat.
En primer lloc cal agafar el nombre més petit, el 8, perquè són els bombons que la Maria ja
s’ha menjat i que per tant ja no té. Així doncs, han de començar pel 8 i intentar arribar al 23
per saber quants nombres hi ha entremig d’aquests dos o dit d’altra manera els bombons que
li queden a la Maria. La mestra utilitzarà el cuc de boles, posarà 8 boles a un costat i les
separarà de la resta amb una pinça.
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Aleshores pot demanar als alumnes:
-

Què són aquestes 8 boles? Per què les he separat?

El següent pas consisteix a arribar fins al nombre 23. Per fer-ho, la mestra explicarà als
alumnes que han de començar a comptar a partir del 8 fins al 23 (9, 10, 11....21, 22, 23). Una
vegada arribem a 23 també posarem una pinça.

De nou, la mestra pot demanar:
-

Què són aquestes boles que hi ha entremig?

El tercer pas seria comptar les boles que queden entremig i que els alumnes s’adonin que
aquesta és la solució a la resta. És important que la mestra reforci aquesta idea clau i torni a
explicar que els 23 bombons són tots els que tenia la Maria. Els primers que posem, 8
bombons, són els que ja s’ha menjat. Per tant, els que queden entre les pinces són els que ara
li queden. Per ajudar als infants la mestra pot fer preguntes com:
-

Si en tenia 23 i se n’ha menjat 8, el resultat que hem d’obtenir hauria de ser més gran
o més petit que 23? Per què?

Per tal de comprovar el resultat, la mestra demanarà als encarregats de material que
reparteixin algunes figures a cada petit grup i que facin l’operació utilitzant aquest material
concret. Mentre els alumnes fan la comprovació, la mestra anirà passant pels diferents grups
d’alumnes per observar si comprenen significament la tasca encomanada, si tenen alguna
dificultat per dur-la a terme i per tal de resoldre els dubtes que puguin anar sorgint. En
aquestes converses amb els petits grups la mestra pot demanar:
-

Com ho heu fet per comprovar que no ens havíem equivocat?

-

Esteu segurs dels resultat que us ha donat? Per què?

-

Què passaria si al resultat li afegim els 8 bombons que ens havíem menjat?
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A continuació, la mestra farà un pas més i representarà una recta numèrica a la pissarra i
anotarà el nombre 8.

0

8

23

La mestra pot marcar en color lila, per exemple, els bombons que la Maria ja s’ha menjat i en
color verd els que li queden. Pot reforçar aquesta representació recordant als alumnes que
dels 23 bombons que la Maria tenia a l’inici se n’ha menjat 8. Ara per saber quants n’hi queden
hem de calcular quant val la part marcada en color verd, que representa els que té.
Mentrestant la docent pot anar demanant als alumnes:
-

Què havia passat amb els bombons marcats a la part de color lila? És a dir, els 8
primers bombons els tenim?

-

Des del número 8, com ho podríem fer utilitzant la recta numèrica per arribar fins al
23? Algú té alguna idea?

Deixarem un moment perquè els alumnes pensin i que puguin explicar en veu alta les
estratègies que han utilitzat. Poden ser estratègies que ja coneixen de la suma com: fer deus,
comptar de 10 en 10, fer dobles, etc. En paral·lel a les intervencions la mestra pot demanar:
-

Hi esteu d’acord? Algú ha pensat alguna cosa diferent?

És probable que una de les opcions que apareguin sigui la següent:
8 + 2= 10
10 + 10= 20
20 + 3= 23
2 + 10 + 3 = 15

Una manera d’ajudar als alumnes en la posada en pràctica és incorporar mètodes
multisensorials, per exemple, assenyalar les característiques claus amb una senyal visual, un
codi de color (verd). També és important que la mestra faci una representació a la pissarra
mitjançant la recta numèrica com podria ser la següent:
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+2

8

+10

+3

10

20

23

Arribats a aquest punt és important que la mestra demani als alumnes:
-

Algú ha pensat alguna cosa diferent?

-

És la única manera com ho podríem resoldre? A algú se n’hi acut alguna altra?

Sinó apareix la mestra pot explicar que alhora de resoldre la resta, és a dir, de comptar cap
endavant sobre la recta numèrica podem utilitzar les estratègies que ens vagin millor i que no
només hi ha una única manera de resoldre l’operació. Perquè els alumnes comprovin i
s’adonin que això és cert, la mestra pot representar la solució d’una segona manera:
+10

+2

8

18

+3

20

23

Al costat de la representació la mestra ho pot acompanyar de les operacions següents:
8 + 10 = 18
18 + 2= 20
20 + 3= 23
10 + 2 + 3 = 15

D’aquesta manera els alumnes s’adonaran que no hi ha una única manera de resoldre la resta
ni tampoc en el moment d’aplicar aquesta nova estratègia. Sinó que cadascú la pot posar en
pràctica de la manera que li sigui més fàcil operar.
És interessant que sigui quina sigui la manera de comprovar el resultat, els passos o les
estratègies utilitzades es posin en comú en veu alta. D’aquesta manera els infants aprenen els
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uns dels altres, és a dir, són protagonistes d’un aprenentatge entre iguals i aquest sol ser molt
més significatiu.
Al final de la sessió, la mestra plantarà una cartolina a un dels costats de la pissarra amb la
nova estratègia apresa: “sumar cap endavant”.
Per últim cal esmentar que a mesura que avancin les sessions, quan els alumnes hagin entès la
mecànica d’aquesta nova estratègia hi ha dos aspectes a destacar. Per una banda, arribarà un
moment en que ja no serà necessari que els infants primer resolguin la resta amb el cuc de
boles perquè ja seran capaços d’operar directament a partir de la recta numèrica.
Per altra banda, un aspecte a recuperar seria la pregunta: “Què passaria si al resultat li afegim
els 8 bombons que ens havíem menjat?”. La mestra la podria demanar al grup classe per tal
d’observar quines idees prèvies tenen els infants de la relació inversa que s’estableix entre la
suma i la resta. Podria servir per fer una avaluació inicial i, en funció dels resultats, potenciar
aquesta relació: 8 + 2 = 10 i 10 – 8 = 2.
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SESSIÓ 3: ESTRATÈGIA “MANTENIR UNA DIFERÈNCIA CONSTANT”
Objectius de la sessió
-

Restar utilitzant l’estratègia de mantenir una diferència constant.

-

Estimar el resultat de les restes.

Materials, recursos i/o aspectes que la mestra ha de preparar


Material manipulatiu: Cuc de boles, Rekenrek, xapes, botons, figures, etc.



Plafó dels nombres.



Vareta màgica.



Cartolina plastificada amb el nom de l’estratègia: “Mantenir una diferència constant”.

Descripció de l’activitat
Durant el període de 15-20 minuts que cada matí es dedica a la sistematització del càlcul
mental la mestra aprofitarà per presentar una estratègia nova pròpia de la resta.
La mestra aprofitarà els equips d’alumnes que ja hi ha a l’aula fruit del treball cooperatiu
(agrupacions heterogènies de 4-5 alumnes). En primer lloc, explicarà als infants que els
proposarà una resta i que un cop creguin que saben la solució hauran d’alçar el dit. A
continuació, quan arribi el seu torn hauran de compartir amb els companys l’estratègia que
han utilitzat per resoldre aquella operació i entre tots comprovaran si la solució és correcta. És
important que la mestra vagi anotant les estratègies que vagin apareixent a la pissarra.
La mestra proposarà als alumnes la resta següent: 38-9. Pot passar que de seguida algun
alumne calculi el resultat i alci el dit. Amb l’objectiu de donar temps a tots els alumnes perquè
puguin pensar el problema, la mestra demanarà que mostrin amb els dits quantes estratègies
han pensat: una, dues, tres, quatre, etc. per resoldre el càlcul. D’aquesta manera es donarà
temps a tots els alumnes. Després d’un temps anirà demanant als alumnes el seu mètode de
resolució. La mestra pot demanar:
-

Què has pensat?

-

Com ho has fet per resoldre aquesta resta? M’ho pots explicar?
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-

Hi esteu d’acord? Algú ha pensat alguna cosa diferent?

En el cas que aparegui l’estratègia “mantenir una diferència constant”, la mestra ho aprofitarà
per aprofundir-hi una mica més, ja que és la que vol treballar i que els alumnes coneguin.
En el cas que aquesta estratègia no aparegui, la mestra reforçarà positivament als alumnes
felicitant-los per les estratègies utilitzades i els dirà que ella n’explicarà una de nova. Abans de
començar a explicar la mestra escriurà a la pissarra en lletra majúscula la nova estratègia que
els presentarà: “mantenir una diferència constant”. Els dirà que en aquesta també hauran de
fer servir la vareta màgica (ja la utilitzen en la estratègia de compensar) perquè han de canviar
els números i transformar la resta en una de nova que els sigui més fàcil per restar. Demanarà
als alumnes que estiguin molt atents perquè tots els canvis que fem a un costat del signe – els
hem de fer a l’altre.
Arribats a aquest moment la mestra recuperarà la resta que ha proposat a l’inici: 38-9 i
l’anotarà a la pissarra. Abans d’explicar ella l’estratègia demanarà als alumnes:
-

Ara després de que us hagi explicat que en la meva estratègia canvio els números per
aconseguir una resta més senzilla, algú té alguna idea de com ho podríem fer amb
aquesta?

Deixarem un moment perquè els alumnes pensin i si a algun infant se li acut alguna manera li
demanarem que l’expliqui en veu alta. Aprofitarem les intervencions dels nens i nenes per
anar introduint la nova estratègia. En el cas que als alumnes no se’ls acudeixi res, per ajudar als
alumnes la mestra els pot demanar:
-

Quins nombres ens van més bé per calcular?

-

Què podríem fer-li al número 9 perquè els fos més fàcil operar?

L’objectiu és que els alumnes s’adonin que si transformem el 9 en un 10 i el 38 en un 39,
perquè com ja hem dit tots els canvis que fem els hem d’aplicar als dos costats del símbol -; la
resta que ens queda és molt més senzilla que l’original. És important que la mestra vagi
anotant tots els passos a la pissarra:
38 – 9 =
+1 +1

39 – 10 =
36

De nou, una manera d’ajudar als alumnes en la posada en pràctica és incorporar mètodes
multisensorials, per exemple, assenyalar les característiques claus amb una senyal visual, un
codi de color (blau-taronja). Així doncs, podria marcar en color blau el minuend i en color
taronja el subtrahend.
Seguidament, la mestra demanarà als alumnes que comprovin si les dues restes donen el
mateix resultat, és a dir, si la diferència entre el minuend i el subtrahend és la mateixa. Per tal
de comprovar-ho, la mestra demanarà als encarregats de material que reparteixin algunes
figures a cada petit grup i que facin l’operació utilitzant aquest material concret. Mentre els
alumnes comproven si les dues restes donen el mateix resultat, la mestra anirà passant pels
diferents grups d’alumnes per observar si comprenen significament la tasca encomanada, si
tenen alguna dificultat per fer-ho i per tal de resoldre els dubtes que puguin anar sorgint. En
aquestes converses amb els petits grups la mestra pot demanar:

-

Com ho heu fet per comprovar si les dues restes tenen la mateixa solució?

-

Què heu calculat en primer lloc? I en segon?

-

Creieu que això passarà en tots els casos? És a dir, si transformem el minuend i el
subtrahend en una resta, aquella serà equivalent?

La docent demanarà als alumnes que comprovin si passa el mateix amb una altra resta, per
exemple, 27-9. Abans de que comencin a fer-ho amb material, la mestra demanarà en veu alta:
-

Com podríem transformar aquesta resta perquè ens sigui més fàcil de calcular-la
mentalment?

Si els alumnes han entès el què hem estat fent fins aleshores el més probable és que dins de
l’aula aparegui la idea de modificar el 9 per un 10, és a dir, afegir una unitat al subtrahend. En
aquest moment la mestra pot aprofitar per tornar a recordar que quan utilitzem aquesta
estratègia, tots els canvis que fem a un costat del signe -, també els hem d’aplicar a l’altra
costat. Així doncs, si al subtrahend li afegim una unitat també l’hem d’afegir al minuend. Per
tant, l’operació quedaria de la manera següent:
27 – 9 =
+1 +1

28 – 10 =
37

De nou és important que la mestra utilitzi el mateix codi de color per representar l’operació a
la pissarra, ja que d’aquesta manera podem ajudar als alumnes amb dificultats en les
matemàtiques al assenyalar les característiques claus en el procés.
Una altra manera de comprovar si les dues restes: l’original i la transformada; donen el mateix
resultat és utilitzant un altre material: el cuc de boles. Per fer-ho, la mestra pot demanar a un
parell alumnes que surtin a comprovar les restes i que expliquin el procés que han dut a terme
per resoldre-les als companys.
Com ja he esmentat en l’estratègia anterior, és interessant que sigui quina sigui la manera de
comprovar el resultat, els passos o les estratègies utilitzades es posin en comú en veu alta.
D’aquesta manera els infants aprenen els uns dels altres, és a dir, són protagonistes d’un
aprenentatge entre iguals i aquest sol ser molt més significatiu.
Al final de la sessió, la mestra plantarà una cartolina a un dels costats de la pissarra amb la
nova estratègia apresa: “mantenir una diferència constant”.
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SESSIÓ 4: QUINA ESTRATÈGIA UTILITZARÉ?
Objectius de la sessió
-

Comprendre la situació concreta (nombres a restar) i saber escollir l’estratègia adient.

-

Estimar el resultat de les restes.

Materials, recursos i/o aspectes que la mestra ha de preparar


Material manipulatiu: Cuc de boles, Rekenrek, material multibase, xapes, botons,
figures, etc.



Plafó dels nombres.



Recta numèrica presentada en l’estratègia “sumar cap endavant”.



Vareta màgica presentada en l’estratègia “mantenir una diferència constant”.



Cartolines amb el nom de les estratègies: “diferents maneres de descompondre”,
“sumar cap endavant” i “mantenir una diferència constant”.

Descripció de l’activitat
Presentades dues o tres noves estratègies de càlcul mental pròpies de la resta, s’aprofitarà el
període de 15-20 minuts que cada matí es dedica a la sistematització del càlcul mental per
treballar-les amb més profunditat i que els alumnes les integrin en el seu procés
d’ensenyament-aprenentatge.
Per dur-ho a terme, la mestra proposarà una resta 26-7, demanarà als infants que la pensin i
que quan creguin que saben la solució que aixequin el dit. Pot passar que de seguida algun
alumne calculi el resultat i alci el dit. Amb l’objectiu de donar temps a tots els alumnes perquè
puguin pensar el problema, la mestra demanarà que mostrin amb els dits quantes estratègies
han pensat: una, dues, tres, quatre, etc. per resoldre el càlcul. D’aquesta manera es donarà
temps a tots els alumnes. Després d’un temps, la mestra demanarà a un alumne (cada dia un
de diferent) que surti a la pissarra i faci la resta aplicant l’estratègia que ha trobat més adient
per resoldre-la. A continuació la mestra demanarà:
-

Algun company l’ha resolt d’alguna manera diferent?
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Aniran sortint a la pissarra tots aquells infants que hagin resolt l’operació utilitzant diferents
estratègies. És important que a més d’anotar el procés de resolució, els nens i nenes el
verbalitzin i expliquin als seus companys quin sistema han utilitzat fins a obtenir el resultat.
D’aquesta manera poden aprendre entre ells i es converteix en un aprenentatge més
significatiu, al ser entre iguals.
Algunes maneres de resoldre la resta per part dels infants podrien ser les següents:



Estratègia “diferents maneres de descompondre”
26 – 7 =



0

16
10 – 7 = 3
16+3 = 19

Estratègia “sumar cap endavant”

7

26

+3

7

16+10
-7

+10

+6

10

20

26

Així doncs:
10 + 6 = 16

6+3= 9

16 + 3= 19

10+9 = 19
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A més de la representació, la mestra pot demanar als infants que també anotin els passos per
escrit utilitzant el mateix codi de color que en la recta numèrica. En aquest cas la solució
anotada seria la següent:
7 + 3= 10
10 + 10= 20
20 + 6= 26
3 + 10 + 6 = 19



Estratègia “mantenir una diferència constant”
26 – 7 =
+3 +3

29 – 10 =

Amb aquesta operació transformada és més senzill operar ja que el minuend acaba en 0. Seria
interessant que els primers cops que posin en pràctica aquesta estratègia els alumnes
comprovin que les dues restes donen el mateix resultat. Per tant, que comprovin amb el cuc de
boles, per exemple, que 26-7 dóna el mateix resultat que 29-10.

A més de les estratègies noves que han après és probable que els infants apliquin altres
estratègies igual de vàlides, per tant, també les hem d’entendre com a correctes. Sigui quina
sigui l’estratègia emprada seria interessant que els infants expliquessin perquè s’han decidit
per aquella i no per una altra. Per tal d’aconseguir aquestes explicacions, la mestra els pot
demanar:
-

Per què has utilitzat aquesta estratègia?

-

Per què creus que l’altre estratègia és menys adient?

-

Què t’ha fet decidit per aquesta estratègia?
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Per últim, en relació a l’avaluació serà continuada i formativa. S’observarà sistemàticament el
procés d’aprenentatge de cada alumne i, a partir d’un conjunt de qualificacions obtingudes al
llarg de la intervenció, se l’avaluarà dels progressos i les deficiències tan dels continguts
(conceptes) com les habilitats procedimentals i actitudinals bàsiques. Per aquest motiu, la
mestra tindrà en compte diversos ítems del procés d’aprenentatge que segueixen els alumnes
a l’aula, tal i com assenyalen Kelley i Tobey (2011). En coherència amb la metodologia que
segueix aquesta unitat didàctica es donarà més importància a l’assoliment del provés a seguir
en les diverses estratègies pròpies de la resta d’un procés que no pas que els infants arribin a
un resultat final correcte. Aquestes observacions durant el procés d’aprenentatge es recolliran
en dues rúbriques globals.

La primera centrada a avaluar si els alumnes són competents aplicant uns coneixements
apresos a la pràctica, és a dir, a conèixer i identificar noves estratègies: diferents maneres de
descompondre, sumar cap endavant (adding up) i mantenir una diferència constant. Els ítems
podrien ser:


Compren l’estratègia “diferents maneres de descompondre”?



Sap descompondre els nombres de diferents maneres?



Escull una descomposició adient per resoldre l’operació?



Ha sistematitzat el procés? (explicació correcta)



Compren l’estratègia “sumar cap endavant”?



Sap trobar diferents maneres de “saltar”?



Utilitza els salts adients per resoldre l’operació ?



Sap aplicar correctament l’estratègia?



Explica els passos que segueix correctament?



Compren l’estratègia “mantenir una diferència constant”?



Utilitza nombres adequats que li sigui útils per aplicar l’estratègia?



Tria l’estratègia en funció dels nombres?



Sap justificar l’elecció de l’estratègia?



Reconeix les diferents estratègies?
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La segona encaminada a avaluar l’actitud dels alumnes. Per tant, una rúbrica que contingui
elements relacionats amb la predisposició i les aportacions individuals de cada infant en la
posada en comú dels problemes i la organització dels equips cooperatius, posant èmfasi en les
ajudes entre companys.


Reconeix que se li demana en cada moment?



Dóna respostes ajustades a les preguntes?



Estructura amb claredat les idees que vol transmetre?



Fa bones aportacions?



Treballa cooperativament?



És capaç de donar bons exemples?



Participa del debat en petit grup?



Està motivat per l’activitat?



Té iniciativa? Actitud activa i participativa?



S’esforça en la tasca encomanada?



Respecte les opinions dels companys?



Respecte els torns de parla?



Deixa que tothom participi?



Accepta l’error quan s’equivoca?



Ajuda als companys a resoldre l'activitat?
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Annex 5. Graelles de buidat de la prova de desembre

Canvi (Augment) - 1A [47+23= 70]
Procés

Comp

Resposta

Material

Errors

Càlculs

Èr

Sí

No

diu 60, quan ho explica s'adona que és 70

4+2 = 6 (40 + 20 = 60) ; 3+7 = 10; 60 + 10 = 70

Ge

Sí

No

No

4+2 = 6 (40 + 20 = 60) ; 3+7 = 10; 60 + 10 = 70

Jo

Sí

No

No

40 + 20 = 60; 60 + 3 = 63 (3 del 23); 63 + 7 (7 del 47)

Ya

Sí

No

diu 47, quan ho explica s'adona que és 70

40 + 20 = 60; 3+7 = 10; 60 + 10 = 70

Ai

Sí

No

No

4+2 = 6 ; 3+7 = 10 ; 60 + 10 = 70

Ca

Sí

Cuc de
boles

diu 69, però no està segura i ho vol
comprovar (material)

Separa 47 (10+10+10+10 = 40 i compta 7 de 1 en 1). Diu 70: 7 + 3
= 10; 2 + 4 = 6 (20 + 40 = 60); 10 + 60 = 70

Sa

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 40 (10+10+10+10) i afegeix 7 (separa 7 i 3 que fan 10). Al
47 li suma 3 i 20 (10 + 10) Compta les boles de 10 en 10 fins a 70

Se

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 40 (10+10+10+10) i afegeix 7 (separa 7 i 3 que fan 10). Al
47 li suma 3 i 20 (10 + 10) Compta les boles de 10 en 10 fins a 70

Ha

Sí

Cuc de
boles

diu 51 ( 4 + 7 = 10; 2 + 3 = 5; total 51), no
s'està segur i ho vol comprovar (material).
Deixa les boles del 23 fins al 30 i posa el 47

Separa 14 boles i diu que n'hi ha 23. Torna a separar-les, ara 23
(compta de 1 en 1). En separa 47 ( 10+10+10+10 i 7) deixa les 7
entre mig.

Jú

Sí

Foli

diu 90, diu 60, no n'està segura i ho vol
comprovar (foli)

4 + 2 + 3 = 90 | 4 + 2= 6 / 3 + 7 = 10 / 60? | 40 + 23 (40 + 7 i 20
+ 3 / 60 + 10 = 70)

Ma

Sí

Cuc de
boles

No té en compte les 3 boles del 47 al 50 i
posa el nombre següent (23)

Separa 47 (10+10+10+10 = 40 i compta 7= 3 +3 + 3). N'afegeix 23
(10 + 10 + 3). Suma el total de 10 en 10 i les 3 unitats

Sí

Cuc de
boles

Confon els nombres, al 47 li diu 74 i al 23,
32. Després del 23 diu 27. No té en compte
les 3 boles del 47 al 50 i posa el nombre
següent (23)

Posa 37 bales (quan en vol posar 47), ho comprova comptant de
1 en 1, s'adona que s'ha equivocat i en posa 47. N'afegeix 3 boles
i les entén com a desena, n'afegeix 3 (li sembla que ja n'ha afegit
23). Ho suma tot, les desenes de 10 en 10 i les 3 unitats

Ye

44

Estratègies
Mentalment: - descompondre
segons valor posició - fer deus
Mentalment: - descompondre
segons valor posició - fer deus
Mentalment: - descompondre
segons valor posició
Mentalment: - descompondre
segons valor posició - fer deus
Mentalment: - descompondre
segons valor posició - fer deus
Procediments concrets: - unirlos tots - comptar de 10 en 10
- comptar de 1 en 1
Procediments concrets: - unirlos tots - comptar de 10 en 10
- comptar de 1 en 1
Procediments concrets: - unirlos tots - comptar de 10 en 10
- comptar de 1 en 1
Procediments concrets: - unirlos tots - comptar de 10 en 10
- comptar de 1 en 1
Mentalment amb suport escrit:
-fer deus -descompondre
segons el valor posició
Procediments concrets: - unirlos tots - comptar de 10 en 10
- comptar de 1 en 1
Procediments concrets: - unirlos tots - comptar de 10 en 10
- comptar de 1 en 1

Resultat
70
70
70
70
70
70

70

70

87

70

73
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Canvi (Augment) - 1B [11+12= 23]
Procés

Comp

Resposta

Material

Errors

Càlculs
de 1 per arribar a 3 n'hi van 2 (3-1 = 2); de 1 per arribar a 2 n'hi
van 1 (2-1= 1); 10+2= 12

Estratègies
Mentalment: - descompondre
segons valor posició

Resultat

Èr

Sí

No

No

Ge

Sí

No

No

2-1 = 1 (20 - 10 = 10); 1 -3 = 2; 10 + 2 = 12

Mentalment: - descompondre
segons valor posició

12

Jo

Sí

No

No

11 + 11 = 22; per tant 11 + 12 = 23

Mentalment: - fer dobles

12

Ya

Sí

No

No

1-3 = 2; 2 -1 = 1 (20-10= 10); 10 + 2 = 12

Mentalment: - descompondre
segons valor posició

12

Ai

Sí

No

No

11 + 11 = 22; 22 + 1 = 23; (com que no és 11 i 11 sinò 12 n'hi he
d'afegir un més i fan 23) 11 + 12= 23

Ca

Sí

No

No

11 + 9 = 20; al 9 li sumes 3 i serà 12, 11 i 12. 9 +3 = 12 perquè 20
per arribar a 23 li falten 3

Mentalment: - Nombres de
referència (arrodoneix a quantitats
significatives ) - comptar de 1 en 1

12

Sa

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 11 boles (10 + 1) i compta de 1 en 1 fins a 23. En torna a
separar 11 i compta les boles restants de 1 en 1, fins a 12.

Procediments concrets: - unir-los
tots* - comptar de 1 en 1

12

Se

Sí

Dits

No

11 + 12 = 23. Comença amb l'11 i compta de 1 en 1 (amb els dits)
fins a 23. Obté 12

Procediments concrets: - unir-los
tots* - comptar de 1 en 1

12

Ha

No

No

respon 11 que és el nombre que ja està
escrit

He pensat 13 no, 12 no i he dit 11

s/d

11

Jú

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 11 boles (de 1 en 1), compta de 1 en 1 fins arribar a 23.
Torna a separar-ne 11 i compta les altres de 1 en 1 fins obtenir
12.

Procediments concrets: - unir-los
tots* - comptar de 1 en 1

12

Ma

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 23 boles (10 + 10 + 3), en compta 11 (10+1) i les aparta
cap a un costat. Compta de 1 en 1 les que li sobren fins arribar a
23. Són 12

Procediments concrets: - unir-los
tots* - comptar de 1 en 1

12

Ye

No

No

diu 0

En Jordi n'hi ha donat 0 perquè no hi ha cap número

s/d

0

Mentalment:

* En aquest cas l'estratègia unir-los tots fa referència a la que Carpenter i el seu grup d’investigadors (1999) anomenen Joining to.

45

- fer dobles

12

12

Canvi (Augment) - 1C [14 + 16= 30]
Procés

Comp
Material

Resposta

Errors
Suma la diferència entre les unitats en
comptes de restar-les

Càlculs
30 - 10= 20; 6 per arribar a 10 són 4; 20 + 4 = 24

Estratègies
Mentalment: - descompondre
segons valor posició - fer deus

Resultat

Èr

Sí

No

Ge

No

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

Jo

Sí

No

No

14 + 16 = 30; 4 + 6 = 10; 10 + 10 = 20 (20 + 10 = 30)

Mentalment: - fer dobles (operació
inversa: suma)

14

Ya

Sí

Foli

Té dificultats amb la resta portant-ne

(algorisme tradicional --> 30-16 = 20) 0-6= 0; 3-1= 2

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició

20

Ai

No

No

L'entén com a suma

1 + 3 = 4 (10 + 30 = 40); 0 + 6 = 6; 40 + 6 = 46

Mentalment: - descompondre
segons valor posició

46

Ca

Sí

Foli

diu 20 (mentalment) però no està
segura i ho vol comprovar amb material.
Té dificultats amb la resta portant-ne

16-30 = ; 10 + 6; 30 + 0 --> 20 + 6 = 26

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició

26

Sa

No

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

Se

Sí

Cuc de
boles

No

En posa 16 (10+3+3), posa unes quantes boles més fins arribar a
30. Compta quantes n'hi ha 14 (10 + 4)

Procediments concrets:- unir-los
tots* - comptar de 10 en 10

14

Ha

No

No

diu 30, després diu 16

16 perquè la Clàudia n'hi ha donat 16 i en té 16 al començament

s/d

16

Jú

No

No

L'entén com a suma

16 + 30; 10 + 6 i 30 + 0 --> 40 + 6 = 46

Mentalment: - descompondre
segons valor posició - fer deus

46

Ma

Sí

Cuc de
boles

diu 12, no n'està segura i ho fa amb el
material

Posa 30 boles (10 + 10 + 10) i en separa 16 (10 +2+2+2), compta
les que sobren 10 i 4 (les 4 de 1 en 1), li dóna 14

Procediments concrets:- separar-los
- comptar de 10 en 10 - comptar de
1 en 1

14

Ye

No

No

diu 0

Al començament no hi ha cap número, per tant, és 0

s/d

0

* En aquest cas l'estratègia unir-los tots fa referència a la que Carpenter i el seu grup d’investigadors (1999) anomenen Joining to.
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24

Canvi (Disminució) - 2A [35-17= 18]
Comp

Procés
Material

Resposta

Errors
Té dificultats amb la resta portant-ne (57 = 2)
Té dificultats amb la resta portant-ne (57 = 2)

Càlculs
10 - 30 = 20, 5 per arribar a 7 n'hi van 2, 20 + 2= 22

Estratègies
Mentalment: - descompondre segons
valor posició
Mentalment: - descompondre segons
valor posició

Resultat

Èr

Sí

No

Ge

Sí

No

Jo

Sí

Cuc de
boles

Ho prova mentalment però s'adona que no
ho sap fer i va al cuc de boles ( 5-7) és molt
difícil de restar perquè és més de 0"

Posa 30 (10+ 10 + 10) i n'hi afegeix 5. Al 35 n'hi resta 7 (5+2) i
després li resta 10. Dóna 18

Procediments concrets: -separar-los tots
- comptar de 10 en 10

18

Ya

Sí

Foli

Té dificultats amb la resta portant-ne (57 = 2)

35 - 17 = 22 ( 5 + 2 = 7 i 1 + 2 = 3) [algorisme tradicional]

Mentalment: - descompondre segons
valor posició

22

Ai

No

Cuc de
boles

L'entén com a suma

Separa 35 boles (10 + 10 + 10 + 5) i en compta 17 més (5 + 10 +
2). Suma de 10 en 10 fins a 50 i les 3 unitats

Procediments concrets: -unir-los tots comptar de 10 en 10

53

Ca

Sí

Cuc de
boles

diu 25 però no n'està segura i ho fa amb
el material

Separa 35 boles (10 + 10 + 10 + 5) i li resta 17 ( -5, -5, -5, -2)
Compta les boles que li queden 10 + 8 (10 -2 = 8)

Procediments concrets: -separar-los tots
- comptar de 10 en 10

18

Sa

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 35 boles (10 + 10 + 10 + 5) i li resta 17 ( -5, -5, -5, -2)
Compta les boles que li queden 10 + 8 (les 8 de 1 en 1)

Procediments concrets:-separar-los tots comptar de 10 en 10 -comptar de 1 en 1

18

Se

Sí

Foli

Té dificultats amb la resta portant-ne (57 = 2)

35 - 17 = 22 ( 5 + 2 = 7 i 1 + 2 = 3) [algorisme tradicional] / 35 17 --> 30 + 5 i 10 + 7 --> 20 + 2 = 22

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició

22

Ha

Sí

Cuc de
boles

Diu que és una resta però el primer que fa
és posar 35+17, després rectifica

Separa 35 boles (10 + 10 + 10 + 5), en compta 17 de 1 en 1 i les
separa. Compta les que li sobre 10 + 8 (les 8 de 1 en 1)

Procediments concrets:-separar-los tots comptar de 10 en 10 -comptar de 1 en 1

18

Jú

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 35, primer 30 (10+10+10) i després els 5 de 1 en 1. En treu
17, de 1 en 1 i compta la resta també de 1 en 1 (fins 18)

Procediments concrets: -separar-los tots comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en 1

18

Ma

Sí

Cuc de
boles

L'entén com a suma però s'adona que
s'equivoca i la resolt com a resta

Separa 35 boles (10 + 10 + 10 + 5), en compta 17 de 1 en 1 i les
separa. Compta les que li sobre 10 + 8 (les 8 de 1 en 1)

Procediments concrets: -separar-los tots comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en 1

18

Ye

No

Foli

Tot i que diu que és una resta fa una suma,
al ser portant-ne és una dificultat afegida.
També capgira els nombres

35 + 17 = 42 (al 3 li traiem 1 i fan 2 i al 5 li traiem 1 i fan 4)

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició

42

35 - 17 --> 30 + 5 i 10 + 7 --> 20 + 2 = 22
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22
22

Canvi (Disminució) - 2B [40-28= 12]
Procés

Comp

Resposta

Material

Errors

Càlculs

Estratègies

Resultat

Èr

Sí

Foli

diu 38, no ho veu clar i ho vol al foli. Té
dificultats amb la resta portant-ne

de 2 per arribar a 10 n'hi van 8; de 1 per arribar a 4 n'hi han 3.
Dóna 38. Al foli: 40 - 12; 40 + 0 i 10 + 2 --> 30 + 2 = 32

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició

32

Ge

Sí

No

Té dificultats amb la resta portant-ne (02 = 0)

40 - 10 = 30, 0 - 2 = 0 --> 30 + 2 = 32

Mentalment: - descompondre segons
valor posició

32

Jo

Sí

Foli

Té dificultats amb la resta portant-ne (08 = 8)

40 - 3 desenes i 8 unitats, en queden 12. No han de ser 2
desenes? Ho fa al foli. 40 - 38 = 18 ( 0 per arribar a 8 n'hi van 8;
3 per arribar a 4 n'hi van 1. són 18)

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició

18

Ya

Sí

Foli

diu 12, no d'esta segura i ho fa al foli. Té
problemes amb la resta portant-ne

40 -12 --> 40 + 0 i 10 + 2 --> 30 + 0 = 30

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició

30

Ai

Sí

Cuc de
boles

diu 43, s'adona que s'equivoca i ho fa
amb el material

Ca

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 40 boles (de 10 en 10) i li treu 12 ( 10 + 2). Compta les
boles que li sobren 28 (10 + 10 = 20 i els 8 de 1 en 1)

Procediments concrets: -separar-los tots comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en 1

28

Sa

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 40 boles ( de 10 en 10) i li treu 28 (de 1 en 1), fins que
arriba a 12 (10 + 2).

Procediments concrets: -separar-los tots comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en 1

28

Se

Sí

Cuc de
boles

No

Posa 12 boles i li suma 8, fent un total de 20. Suma 10 boles i
són 30. I 10 boles més arribant als 40 (40-12= 28)

Procediments concrets: -separar-los tots comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en 1

28

Ha

No

No

diu 18, després 20

M'ha sortit que era 18 / 20 perquè 20 + 20 = 40

Mentalment: fa dobles

20

Jú

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 40 boles (de 10 en 10) i li treu 12 ( de 1 en 1). Compta
les boles que li sobren de 1 en 1 fins a 28.

Procediments concrets: -separar-los tots comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en 1

28

Ma

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 40 boles (de 10 en 10) i li treu 12 ( 10 + 2). Compta les
boles que li sobren 28 (10 + 10 = 20 i els 8 restants, primer de 2
en 2 i ho comprova tornant a comptar de 1 en 1)

Procediments concrets: -separar-los tots comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en 1

28

Ye

No

Foli

Té dificultats amb la resta portant-ne (02= 0)

4-1= 3; 0-2= 0 --> 30 / 40 -12 = 30

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició

30

40 + 1 (10) = 41; 40 + 2 (2)= 43 / Separa 40 boles i n'aparta 12 ( 10 + Procediments concrets: -separar-los tots 2). Compta les restants 10 + 10 = 20 i les altres de 1 en 1 fins a 28
comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en 1

48

28

Canvi (Disminució) - 2C [30 - 13 = 17]
Procés

Comp

Resposta

Material
Cuc de
boles

Errors
L'entén com a resta --> 13 per arribar a 17 li
dóna 4 però s'adona que no és correcte

Càlculs

Estratègies

Resultat

13 fins arribar a 17 = 4

Procediments concrets: -separar-los tots

s/d

Èr

No

Ge

No

No

L'entén com a resta

17- 13 = 4

s/d

4

Jo

Sí

No

No

30 - 13 = 17; 13 + 17 = 30 --> 3+ 7 = 10 i 10+10 = 20 --> 20 +
10 = 30

Mentalment: - fer deus descompondre segons valor posició comptar de 10 en 10

30

Ya

Sí

No

No

13 + 17 = 30 --> 3 + 7 = 10 i 1 + 1 = 2 (10 + 10 = 20) --> 10 +
20 = 30

Mentalment: - fer deus descompondre segons valor posició comptar de 10 en 10

30

Ai

Si

Cuc de
boles

No

Separa 13 bales (10 +3) i compta de 1 en 1 --> 17 bales més.
Les suma totes (10+10+10= 30)

Procediments concrets: - unir-los tots
- comptar de 10 en 10

30

Ca

No

Foli

L'entén com a resta però s'adona que no
està bé

13 - 17 --> 10 +3 i 10 + 7 --> 0 + 4 = 4

Mentalment amb suport escrit:
descompondre segons valor posició

s/d

Sa

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 13 bales (10 +3) i li afegeix 7 (del 17) i després 10
més. Suma totes les boles de 10 en 10 (10+10+10= 30)

Procediments concrets: - unir-los tots
- comptar de 10 en 10

30

Se

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 17 boles (10 + 7) i li afegeix 13 (10+3) i ho compta tot
(10+10+10 = 30)

Procediments concrets: - unir-los tots
- comptar de 10 en 10

30

Ha

No

No

diu 13, són el que li ha donat l'Alexandra
(és el primer número que apareix)

s/d

s/d

13

Jú

Sí

Cuc de
boles

Al comptar 30 boles de 1 en 1 es
descompta i li surten 34

Compta de 1 en 1 fins arribar a 13 i separa aquestes boles. En
compta 17 més, de 1 en 1. Compta de 1 en 1 el total i li surt 34

Procediments concrets: - unir-los tots
- comptar de 10 en 10

34

Ma

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 13 bales (10 +3) i li afegeix 17 (10+7). Suma totes les
boles de 10 en 10 (10+10= 20; 20 + 10= 30)

Procediments concrets: - unir-los tots
- comptar de 10 en 10

30

Ye

No

No

Argumenta que al començament en tenia 0,
perquè diu uns quants però no posa cap
nombre. Per tant, és 0

s/d

s/d

0
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Esquema parts-total - 3A [12+13= 25]
Procés

Comp

Resposta

Material

Errors

Càlculs

Estratègies
Mentalment: - descompondre segons
valor posició
Mentalment: - descompondre segons
valor posició

Resultat

Èr

Sí

No

No

1+1 = 2 (10+10= 20); 2 + 3 = 5 --> 20 + 5 = 25

Ge

Sí

No

No

1+1 = 2 (10+10= 20); 2 + 3 = 5 --> 20 + 5 = 25

Jo

Sí

No

No

12 + 12 = 24; en falta 1, per tant, 12 + 13 = 25

Mentalment: - fer dobles

25

Ya

Sí

No

No

1+1 = 2 (10+10= 20); 2 + 3 = 5 --> 20 + 5 = 25

Mentalment: - descompondre segons
valor posició

25

Ai

Sí

No

No

1+1 = 2 (10+10= 20); 2 + 3 = 5 --> 20 + 5 = 25

Mentalment: - descompondre segons
valor posició

25

Ca

Sí

No

No

1+1 = 2 (10+10= 20); 2 + 3 = 5 --> 20 + 5 = 25

Mentalment: - descompondre segons
valor posició

25

Sa

Sí

Foli

No

12 + 13 = --> 10 + 2 i 10 + 3 --> 20 + 5 = 25

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició

25

Se

Sí

No

No

1+1 = 2 (10+10= 20); 2 + 3 = 5 --> 20 + 5 = 25

Mentalment: - descompondre segons
valor posició

25

Ha

Sí

Foli

diu 15 del 25, ho prova al foli i el 13 el
descompon en 30 + 3

12 + 13 = --> 10 + 2 i 30 + 3 --> 40 + 5 = 45

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició

45

Jú

Sí

Foli

No

12 + 13 = --> 10 + 2 i 10 + 3 --> 20 + 5 = 25

Mentalment: - descompondre segons
valor posició

25

Ma

Sí

Cuc de
boles

diu 23, no té en compte que hi hagi 10
boles per fer una desena, es refia del
canvi de color

Separa 12 boles (10 + 2), li afegeix les que resten del mateix
color (entenent-ho com a desena i no 8 unitats) n'afegeix 3 i li
surten 23 / Torna a començar i suma 10 + 10 = 20 i 2 + 3 = 5 -->
20 + 5 = 25

Procediments concrets: - unir-los tots
- comptar de 10 en 10

25

Ye

Sí

No

diu 24, perquè 2 + 3 = 4

1 + 1 = 2 ( 10 + 10 = 20) i 2 + 3 = 4 --> 20 + 4 = 24

Mentalment: - descompondre segons
valor posició

24

50
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Esquema parts-total - 3B [28-22= 50]
Procés

Comp

Resposta

Material

Errors

Càlculs

Estratègies

Resultat

Èr

Sí

Foli

diu 32 però no ho té clar i ho fa al foli.
Té dificultats amb la resta portant-ne

32 --> de 2 per arribar a 5 n'hi van 3, en portem 30. de 8 per
arribar a 10 n'hi van 2 --> 30 +2 = 32 / Foli --> 50 - 28 --> 50 + 0 i
20 + 8 --> 30 + 8 = 38

Mentalment amb suport escrit:
- descompondre segons valor posició

38

Ge

Sí

No

Té dificultats amb la resta portant-ne

50 - 28 --> 50 + 0 i 20 + 8 --> 30 + 8 = 38 / 50 - 20 = 30 i 0 -8 = 8 -> 30 + 8 = 38

Mentalment: - descompondre segons
valor posició

38

Jo

Sí

No

No

25 + 25 = 50; 50 - 28 = 22 --> 25 + 3 = 28 i 25 - 3 = 22

Mentalment: - fer dobles

22

Ya

Sí

Foli + Cuc
de Boles

diu 38 però no n'està segura i ho vol
comprovar amb el material

50 - 28 = 38 (50 - 20 = 30 i 0-8 = 8 --> 30 + 8 = 38) / Posa 50
boles (de 10 en 10), li resta 28 ( 10 + 10 + 8). Troba la resposta
fent 10 + 10 + 2 = 22

Mentalment amb suport escrit:
- descompondre segons valor posició |
Procediments concrets: -separar-los tots

22

Ai

No

No

L'entén com a suma

20 + 50 = 70; 70 + 8 = 78

Mentalment: - descompondre segons
valor posició

78

Ca

Sí

Foli

diu 78, primer l'entén com a suma però
s'adona que és una resta. Té dificultats
amb la resta portant-ne

50 - 28 = 38 (50 - 20 = 30 i 0-8 = 8 --> 30 + 8 = 38)

Mentalment amb suport escrit:
- descompondre segons valor posició

38

Sa

No

Foli

L'entén com a suma

20 + 50 = 70; 70 + 8 = 78

Mentalment amb suport escrit:
- descompondre segons valor posició

78

Se

Sí

Cuc de
boles

diu 38 però s'adona que no és correcte i
ho vol fer amb el material

Posa 50 boles (de 10 en 10) i en separa 28 ( 10 + 10 + 8).
Compta les que li sobren (10 + 10 + 2) obtenint un resultat de 22

Procediments concrets: -separar-los tots
- comptar de 10 en 10

22

Ha

No

No

diu 50

En Yeray en té 28 i la Nirmin 50. Si en Yeray no n'hi dóna cap
ella es queda amb 50 igual

s/d

50

Jú

No

Foli

L'entén com a suma

50 + 28 = --> 50 + 0 i 20 + 8 --> 70 +8 = 78

Mentalment amb suport escrit:
- descompondre segons valor posició

78

Ma

No

Cuc de
boles

Ye

No

Cuc de
boles

diu 50 perquè diu que les té al
començament i després 28 igual que en
Yeray
diu 0, perquè ell en té 5 dels 50 i la
Nirmin 0 (50)

Separa 50 boles (de 10 en 10) i en separa 28 ( 10 + 10 + 2 +2 + 2 Procediments concrets: -separar-los tots
+2, i ho torna a comprovar de 1 en 1)
- comptar de 10 en 10
s/d

51

s/d

28
0

Annex 6. Graelles de buidat de la prova d’abril

Canvi (Augment) - 1A [47+23= 70]
Procés

Comp
Material

Resposta
Errors

Càlculs

Estratègies

Resultat
70

Èr

Sí

No

No

4+2 = 6 (40 + 20 = 60) ; 3+7 = 10; 60 + 10 = 70

Mentalment: - descompondre segons
valor posició - fer deus

Ge

Sí

No

Diu 24 (fa una resta) però s'adona que
el resultat no pot ser si "n'ho dóna".

4+2 = 6 (40 + 20 = 60) ; 3+7 = 10; 60 + 10 = 70

Mentalment: - descompondre segons
valor posició - fer deus

70

Jo

Sí

No

No

47+23= 70 --> 40 + 7 i 20+3 --> 40+20= 60 i 3+7= 10 --> 60+10=
70

Mentalment: - descompondre segons
valor posició - fer deus

70

Ai

Sí

No

No

4+2 = 6 (40+20=60) ; 3+7 = 10 ; 60 + 10 = 70

Mentalment: - descompondre segons
valor posició - fer deus

70

Ca

Sí

Cuc de
boles

fa una resta però quan el torna a llegir
s'adona que no ho està fent bé i busca
suport al cuc

Posa 47 boles (10+10+10+10+4) i n'hi afegeix 23 (3+ 10+10). Ho
adjunta tot i obté 70 (compta de 10 en 10)

Procediments concrets: - unir-los tots comptar de 10 en 10 - fer deus

70

Sa

Sí

Cuc de
boles

No

Separa 40 (10+10+10+10) i afegeix 7 (separa 7 i 3 que fan 10). Al
Procediments concrets: - unir-los tots 47 li suma 3 i 20 (10 + 10) Compta les boles de 10 en 10 fins a
comptar de 10 en 10 - fer deus
70

70

Se

Sí

No

No

40 + 20 = 60 ; 3+7 = 10; 60 + 10 = 70

Mentalment: - descompondre segons
valor posició - fer deus

70

Ha

Sí

No

No

40 + 20 = 60 ; 3+7 = 10; 60 + 10 = 70

Mentalment: - descompondre segons
valor posició - fer deus

70

Jú

Sí

Cuc de
boles + Foli

diu 69, es descompta al afegir 23 boles
al cuc i comptar-les de 1 en 1. Ho fa al
foli.

23+47= 70 --> el 23 en dóna 3 al 47. El 23 es converteix en un 20
i el 47 en un 50 --> 20+50= 70

Mentalment amb suport escrit: compensar

70

Sí

Dits

Primer al sumar 7-3 diu 9. Ho compta
amb els dits i obté 10.

4+2= 6 (40+20= 60) i 7+3= 10 --> 60+10= 70

Mentalment: - descompondre segons
valor posició - fer deus | Procediment
concret: unir-los tots

70

Ya

Ma
Ye

52

Canvi (Augment) - 1B [11+12= 23]
Procés

Comp
Material

Resposta

Errors
Primer diu "11-23 és 12". Li demano si
és possible i diu que ha de ser al reves
"23-11=12"

Càlculs

Estratègies

Resultat

23-11= 12 --> 23-10= 13 i 13-1= 12

Mentalment: - descompondre en
nombres més petits

12

Èr

Sí

No

Ge

Sí

No

No

20 - 10 = 10; 1 -3 = 2; 10 + 2 = 12

Mentalment: - descompondre segons
valor posició

12

Jo

Sí

No

No

23-11= 12 --> 20-10= 10 i 3-1= 2 --> 10+2= 12

Mentalment: - descompondre segons
valor posició

12

Ai

Sí

Foli

Al principi posa 11-23 però després
canvia l'ordre 23-11

23-11= 12 --> 23--> 10+10+1 i 11--> 10+1 --> 0+9+3= 12

Mentalment amb suport escrit: descompondre en nombres més petits

12

Ca

Sí

No

No

23-11= 12 (11+12= 23) --> 10+10= 20 i si a un 10 n'hi afegim 1
en falten 2 per arribar a 23. Per tant, l'altre ha de ser un 12.

Mentalment: -nombres de referència operació inversa (suma)

12

Sa

No

No

L'entén com a suma

11+23= 34 --> 10+20= 30 i 1+3= 4 --> 30+3= 34

Mentalment: - descompondre segons
valor posició

34

Se

Sí

Cuc de
boles

No

Posa 23 boles (10+10+3) i en treu 11 (5+5+1). Compta les que li
sobren 12 (10+2).

Procediment concret: - separar-los comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en
1

12

Ha

Sí

Cuc de
boles

L'entén com a suma però s'adona que
no pot ser. Diu "hem d'anar de l'11 al
23"

Posa 11 boles (de 1 en 1) i després en posa 23 (de 1 en 1)… No
sap com continuar.

s/d. No sap fer-ho per "anar de l'11 al
23"

s/d

Jú

No

Cuc de
boles

L'entén com a suma. Es descompta al
comptar de 1 en 1.

Posa 11 boles (10+1) i n'afegeix 23 (de 1 en 1). Es descompta i li
dóna 33.

Procediment concret: - unir-los tots comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en
1

33

No

Cuc de
boles

L'entén com a suma "perquè n'hi dóna".

Posa 23 boles (10+10+3) i n'hi afegeix 7 (fins al 30 i diu que ja en Procediment concret: - unir-los tots té 10 més). N'hi falta 1 de l'11. Ho suma tot i obté 31
comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en
(10+10+10+1)
1

31

Ya

Ma
Ye
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Canvi (Augment) - 1C [14 + 16= 30]
Procés

Comp

Resposta

Material

Errors

Càlculs

Estratègies

Resultat

30--> 10+10+10 i 16 --> 10+6 --> 0+4+10= 14

Mentalment amb suport escrit: descompondre en nombres més petits

14

Mentalment: - descompondre segons
valor posició

24

Èr

Sí

Foli

Primer ho prova de fer amb l'algorisme
tradicional.

Ge

Sí

No

Fa l'operació mentalment i no té en
compte que és una "resta pensant".

30-10= 20 i 10-6= 4 --> 20+4 = 24

Jo

Sí

No

No

15+15= 30 --> 15+1= 16 i 15-1= 14 --> 14+16= 30

Ai

Sí

Foli

No

30-16= 14 ; 30--> 10+10+10 i 16--> 10+6 --> 0+14= 14

Mentalment amb suport escrit: descompondre en nombres més petits

14

Ca

Sí

No

No

Del 16 fins al 10 n'hi van 4. i del 20 fins al 30 n'hi van 10. 4+10=
14

Mentalment: - sumar cap endavant

14

Sa

Sí

Cuc de boles

diu 16 (s'equivoca al comptar les boles i
quan ho explica s'adona que són 14)

Posa 30 boles (10 + 10 + 10) i en separa 16 (10 i 6, de 1 en 1),
compta les que sobren 10 i 4 (les 4 de 2 en 2), li dóna 14

Procediments concrets:- separar-los tots
- comptar de 10 en 10

14

Se

Sí

No

No

30-16= 14; 30-10= 20 i 20-6= 14

Mentalment: - descompondre en
nombres més petits

14

30-16= 14 --> 10+10+10 i 10+6 --> 0+4+10= 14

Mentalment amb suport escrit: descompondre en nombres més petits

14

Mentalment: - fer dobles
operació inversa (suma)

-

14

Ya

Ha

Sí

Foli

L'entén com a suma però quan veu el
resultat "46" s'adona que no pot ser. Fa
una resta i al veure "14" no n'està segur
i ho comprova al cuc de boles

Jú

No

Cuc de boles

L'entén com a suma

Posa 30 boles (10+10+10) i n'afegeix 16 (de 1 en 1). Ho compta
tot 46 (10+10+10+10 i 6, de 1 en 1).

Procediments concrets:- unir-los tots comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en
1

46

No

Cuc de boles

L'entén com a suma

Posa 30 boles (10 + 10 + 10) i n'afegeix 16 (de 1 en 1). Les
compta totes 46 (10+10+10+10 i 6, de 1 en 1).

Procediments concrets:- unir-los tots comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en
1

46

Ma
Ye

54

Canvi (Disminució) - 2A [35-17= 18]
Procés

Comp
Material

Resposta
Errors

Càlculs

Estratègies

Resultat
18

Èr

Sí

Foli

No

35--> 10+10+10+5 i 17--> 10+7 --> 0+3+10+5 = 18

Mentalment amb suport escrit: descompondre en nombres més petits

Ge

Sí

Foli

Ho prova mentalment però s'adona que
"de 5 no en podem treure 7".

35--> 10+10+10+5 i 17--> 10+7 --> 0+3+10+5 = 18

Mentalment: - descompondre en
nombres més petits

18

Jo

Sí

No

No

35-17= 18 --> 35-10= 25 i 25-7= 18 (7--> 5+2; 25-5= 20 i 20-2=
18)

Mentalment: - descompondre en
nombres més petits

18

Ai

Sí

Foli

No

Comença al 17 i salta fins al 20 (+3), del 20 va al 30 (+10) i del
30 al 35 (+5). 3+10+5= 18 | 35--> 10+10+10+5 i 17--> 10+7 -->
0+3+10+5 = 18

Mentalment amb suport escrit: -sumar
cap endavant - descompondre en
nombres més petits

18

Ca

Sí

Foli

No

Comença al 17 i salta fins al 20 (+3), del 20 va al 30 (+10) i del
30 al 35 (+5). 3+10+5= 18

Mentalment amb suport escrit: -sumar
cap endavant

18

Sa

No

Cuc de
boles

L'entén com a suma

Separa 35 boles (10 + 10 + 10 + 5) i n'afegeix 17 ( 5+10+2).
Compta totes les boles 52 (10+10+10+10+10+2)

Procediments concrets: - unir-los tots comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en
1

52

Se

Sí

Foli

No

35--> 10+10+10+5 i 17--> 10+7 --> 0+3+10+5 = 18

Mentalment amb suport escrit: descompondre en nombres més petits

18

Ha

Sí

Foli

No

35-17= 35--> 10+10+10+5 i 17--> 10+7 --> 0+3+10+5= 18

Mentalment amb suport escrit: descompondre en nombres més petits

18

No

Foli

L'entén com a suma. S'equivoca al
sumar 40+12 --> 60.

17+35= 10+7 i 30+5 --> 40 + 12. Diu = 60

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons el valor de
posició - comptar de 10 en 10 comptar de 1 en 1

60

Sí

Cuc de
boles

Ho prova de fer al foli però no se'n surt i
busca ajuda al cuc

Posa 35 bales (10+10+10+5) i en treu 17 (10 i 7, de 1 en 1).
Compta les que li sobren 18 (10 i 8, de 1 en 1).

Procediments concrets: - separar-los

18

Ya

Jú

Ma
Ye
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Canvi (Disminució) - 2B [40-28= 12]
Procés

Comp

Resposta

Material

Errors

Càlculs

Estratègies

Resultat

Mentalment amb suport escrit: descompondre en nombres més petits
-operació inversa (suma)

28

Èr

Sí

Foli

No. Primer ho prova mentalment (32,
22...) però ell mateix veu que el resultat
no és correcte.

12+28= 40 40--> 10+10+10+10 i 12 --> 10+2 --> 0+8+10+10= 28

Ge

Sí

Foli

Diu 28 però no ho sap explicar. Li costa
molt fer-ho.

40 - 10 = 30, 10 - 2 = 8 per tant --> 30-2= 28

Jo

Sí

No

No

40-12= 28 --> 40-10= 30 i 30-2= 28 (12--> 10+2)

Ai

Sí

Foli

No

40-12= 28 ; 40--> 10+30+0 i 12--> 10+2 --> 0+28+0= 28

Ca

Sí

Foli

No

Comença pel 12 i salta fins al 20 (+8), del 20 va al 30 (+10) i del
30 al 40 (+10). 8+10+10= 28

Sa

Sí

Cuc de
boles

No

Se

Sí

Foli

No

40-12= 28; 40--> 10+10+10+10 i 12--> 10+2 --> 0+8+10+10=
28

Ha

Sí

Foli

No

Jú

Sí

Cuc de
boles

Sí

Cuc de
boles

Mentalment: - descompondre un
nombre segons el valor de posició
Mentalment: - descompondre en
nombres més petits

28
28

Ya
Mentalment amb suport escrit: descompondre amb nombres petits

Mentalment amb suport escrit: - sumar
cap endavant
- comptar de 10 en 10
Procediments concrets: -separar-los tots
Separa 40 boles ( de 10 en 10) i en separa 12 (10+2). Compta les
- comptar de 10 en 10 - comptar de 1
que li sobren 28 (10+10 i 8, de 1 en 1).
en 1

28
28
28

Mentalment amb suport escrit: descompondre amb nombres petits

28

40-12= ; 40--> 10+10+10+10 i 12 --> 10+2 --> 0+8+10+10= 28

Mentalment amb suport escrit: descompondre en nombres més petits

28

No

Posa 40 boles (de 10 en 10) i li treu 12 ( de 1 en 1). Compta les
boles que li sobren i obté 28 (10+10 i 8, de 1 en 1).

Procediments concrets: -separar-los tots
- comptar de 10 en 10 - comptar de 1
en 1

28

Primer diu que és una suma "52" i com a
resultat decideix fer una resta.

Posa 40 boles (10+10+10+10) i en separa 12 (10+2). Compta la
resta 28 (10+10 i 8, de 1 en 1).

Procediments concrets: -separar-los tots
- comptar de 10 en 10 - comptar de 1
en 1

28

Ma
Ye

56

Canvi (Disminució) - 2C [30 - 13 = 17]
Procés

Comp

Resposta

Material

Errors

Càlculs

Estratègies

Resultat

Èr

Sí

No

No

17+13= 30 --> 10+10 = 20 i 3+7= 10 --> 20+10= 30

Mentalment: - descompondre segons valor
posició - fer deus - comptar de 10 en 10

30

Ge

No

No

L'entén com a resta

17- 13 = 4

Mentalment: - descompondre segons el
valor posició

4

Jo

Sí

No

No

15+15= 30 --> 15+2= 17 i 15-2= 13 --> 13+17= 30

Mentalment: - fer dobles
descompondre segons valor posició

30

Ai

Sí

Cuc de
boles

Primer pensa que és una resta però quan
veu que el resultat és 4, s'adona que no
pot ser. Busca ajuda al cuc de boles. Ho
resol "és una suma".

Posa 17 bales (10+7) i n'afegeix 13 (10+3). Compta totes les
boles de 10 en 10 (10+10+10= 30).

Ca

Sí

No

No

17+13= 30 --> 10+10= 20 i 7+3= 10 --> 20+10= 30

Mentalment: - descompondre segons valor
posició - fer deus - comptar de 10 en 10

30

Sa

No

Foli + Cuc
de boles

L'entén com a resta però s'adona que no
està bé

13 - 17 --> 10 +3 i 10 + 7 --> 0 + 4 = 4 | Posa 17 boles (10 i 7,
de 1 en 1) i en treu 13 (10+3). N'afegeix "uns quants"… no
sap com continuar.

Mentalment amb suport escrit: descompondre en nombres més petits comptar de 10 en 10 - comptar de 1 en 1 |
Procediments concrets: separar-los tots

s/d

Se

Sí

No

No

17+13= 30 --> 10+10 = 20 i 3+7= 10 --> 20+10= 30

Mentalment: - descompondre segons valor
posició - fer deus - comptar de 10 en 10

30

Ha

Sí

Foli

No

17+13= 30 --> 10+10 = 20 i 3+7= 10 --> 20+10= 30

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició comptar de 10 en 10

30

Jú

Sí

No

Diu 30 i que és una resta. Canvia
d'opinió i diu que és una suma.

13+17= 30 --> 10+10= 20 i 3+7= 10 --> 20+10= 30

Mentalment: - descompondre segons valor
posició - comptar de 10 en 10

30

Sí

Foli

No

13+17 = 30 --> 10+3 i 10+7 --> 10+10= 20 i 3+7= 10 -->
20+10= 30

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició comptar de 10 en 10

30

Ya
Procediments concrets: - unir-los tots
comptar de 10 en 10

-

30

Ma
Ye
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Esquema parts-total - 3A [12+13= 25]
Procés

Comp

Resposta

Material

Errors

Càlculs

Estratègies
Mentalment: - descompondre segons valor
posició
Mentalment: - descompondre segons valor
posició
Mentalment: - descompondre segons valor
posició

Resultat

Èr

Sí

No

No

10+10= 20; 2 + 3 = 5 --> 20 + 5 = 25

25

Ge

Sí

No

No

10+10= 20; 2 + 3 = 5 --> 20 + 5 = 25

Jo

Sí

No

No

10+10= 20; 2 + 3 = 5 --> 20 + 5 = 25

Ai

Sí

No

Diu 26. Quan ho explica s'adona que
s'ha descomptat i que és 25.

10+10= 20; 2 + 3 = 5 --> 20 + 5 = 25

Mentalment: - descompondre segons valor
posició

25

Ca

Sí

No

No

1+1 = 2 (10+10= 20); 2 + 3 = 5 --> 20 + 5 = 25

Mentalment: - descompondre segons valor
posició

25

Sa

Sí

Foli

No

12 + 13 --> el 12 n'hi dóna 2 al 13. El 13 es converteix en un
15 i el 12 en un 10. 15+10= 25

Se

Sí

No

No

10+10= 20; 2 + 3 = 5 --> 20 + 5 = 25

Ha

Sí

No

No

10+10= 20; 2 + 3 = 5 --> 20 + 5 = 25

Jú

No

Cuc de
boles

L'entén com a resta

Posa 13 boles i en separa 12 (de 1 en 1). Només n'hi queda
1.

Procediments concrets: Separar-los tots comptar de 1 en 1

1

Sí

Foli

No

12+13= 25 --> 10+2 i 10+3 --> 10+10= 20 i 2+3= 5 --> 20+5=
25

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició

25

25
25

Ya

Mentalment amb suport escrit:
compensant

-

Mentalment: - descompondre segons valor
posició
Mentalment: - descompondre segons valor
posició

25
25
25

Ma
Ye
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Esquema parts-total - 3B [28-22= 50]
Procés

Comp

Resposta

Material

Errors

Càlculs

Estratègies

Resultat

Èr

Sí

No

No. Diu "sé que ha de ser menys de 28".

28 + 22 = 50 --> 20+20= 40 i 8+2= 10 --> 40+10= 50

Mentalment: -operació inversa (suma) descompondre segons valor posició

22

Ge

Sí

Foli

diu 32 però quan ho explica s'adona que
no és correcte i ho fa al foli.

50-28= 22 ; 50--> 30+20+0 i 28--> 20+8 --> 10+12+0 = 22

Mentalment amb suport escrit: descompondre en nombres més petits

22

Jo

Sí

No

No

28 + 22 = 50 --> 20+20= 40 i 8+2= 10 --> 40+10= 50 |
50-28 = 22 --> 50-25= 25 i 25-3= 22 (els 3 que falten al 28).

Mentalment: -operació inversa (suma) descompondre en nombres més petits

22

Ai

Sí

Foli

diu 38 (ho fa "de cap" però no té en compte
que és una resta pensant. Ho comprova al
foli i se n'adona del seu error.

50-28= 22 ; 50-->20+30+0 i 28--> 20+8 --> 0+22+0 = 22

Mentalment amb suport escrit: descompondre en nombres més petits

22

Ca

Sí

Foli

diu 23 (ho fa mentalment i s'equivoca). Al
comprovar-ho al foli s'adona de l'error.

50-28= 22; 50--> 10+20+10+10 i 28--> 10+10+8 -->
0+10+2+10= 22 | 28+22= 50 --> 20+20= 40 i 2+8= 10 -->
40+10= 50

Mentalment amb suport escrit: descompondre en nombres més petits operació inversa (suma)

22

Sa

No

Foli

L'entén com a suma

20 + 50 = 70; 70 + 8 = 78

Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició

78

Se

Sí

No

No

28 + 22 = 50 --> 20+20= 40 i 8+2= 10 --> 40+10= 50

Mentalment: -operació inversa (suma) descompondre segons valor posició

22

Ha

No

No

L'entén com a suma

50 + 28 = --> 50 + 0 i 20 + 8 --> 70 +8 = 78

Jú

No

No

L'entén com a suma

50 + 28 = --> 50 + 0 i 20 + 8 --> 70 +8 = 78

No

Foli i Cuc
de boles

L'entén com a suma. Diu que entre tots dos
en tenen 50, ell 28 i la Nirmin 94.
Descompon com si fos un 56 i no un 50.
S'equivoca al sumar 70+14 i diu que són 94.

50+28 --> 50+6 i 20+8 --> 50+20= 70 i 6+8= 14 (ho fa amb
el cuc de boles) --> 70+14= 94

Ya

Mentalment: - descompondre segons valor
posició
Mentalment: - descompondre segons valor
posició

78
78

Ma

Ye
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Mentalment amb suport escrit: descompondre segons valor posició |
Procediments concrets: - unir-los tots

94

Annex 7. Exemple de graella de recollida de dades

ANÀLISI DE LA PROVA – DESEMBRE

Nom: Èr

Comprensió (l’entén)
Procés :
Resposta:

CANVI (AUGMENT) - 1A (47 + 23 = 70)

EL SAP RESOLDRE
- Em pots explicar el
problema amb les
teves paraules?
Què ens demana?
- Quines dades
trobem en el
problema?
- Què ens pregunta
que busquem
aquest problema?

NO EL SAP RESOLDRE

Els números són 47 i 23.

Saber quantes bales té la Carla. Hem de fer una suma.

- Com l’has resolt?
M’expliques com
ho has fet?
- Utilitza material?

Ho resol mentalment

- Errors en el
procés?
- Càlculs

1r. Diu 60.
2n. Quan ho explica se n’adona que és 70.
4+2 = 6 (40+20= 60)
3+7= 10
60+10= 70

- Resultat correcte?

Sí. 70

No.

60

Annex 8. Taula de comprensió i de resultat de la prova d’abril (10 alumnes)

Comprensió
Sí

Canvi
(augment)
Canvi
(disminució)
Esquema
parts-total
Comparació

Igualació
Problema
Obert

1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
5C

Resultat
No

10

100%

7

70%

3

8

80%

8

80%

10

100%

8

80%

2

9

90%

6

60%

Millora

Correcte

Incorrecte

Tipologia

10

100%

30%

6

60%

4

40%

Comprensió

2

20%

7

70%

3

30%

Comprensió

2

20%

8

80%

2

20%

Comprensió

10

100%

20%

8

80%

2

20%

Comprensió

1

10%

9

90%

1

10%

Comprensió

4

40%

6

60%

4

40%

Comprensió

6A
61

Annex 9. Taula de comprensió i de resultat de la prova de desembre (10 alumnes)

Comprensió
Sí

Canvi
(augment)
Canvi
(disminució)
Esquema
parts-total
Comparació

Igualació
Problema
Obert

1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
5C

Resultat
No

10

100%

8

80%

2

4

40%

8

Correcte

Dificultats

Incorrecte

Tipologia

8

80%

2

20%

Comptatge

20%

8

80%

2

20%

Comprensió

6

60%

2

20%

8

80%

Comprensió / Operació

80%

2

20%

5

50%

5

50%

Operació

8

80%

2

20%

5

50%

5

50%

Operació

5

50%

5

50%

4

40%

6

60%

Comprensió

10

100%

8

80%

2

20%

Operació

5

50%

2

20%

8

80%

Comprensió / Operació

5

50%

6A
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Annex 10. Comparació de resultats de la taula de comprensió i de resultat entre la prova de desembre i la d’abril (10 alumnes)

Comprensió
Millora

Canvi
(augment)
Canvi
(disminució)
Esquema
parts-total
Comparació

Igualació
Problema
Obert

1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
5C

No millora
1

4

Resultat
Millora

10%

No millora
2

40%

Millores
Tipologia

20%

5

50%

Comprensió/Operació

3

30%

Operació

2

20%

5

50%

Comprensió/Operació

4

40%

4

40%

Comprensió/Operació

1

10%

Operació

4

40%

Comprensió/Operació

1
1

10%

10%

6A

63

REFERENCIES BIBLIOGRÀFIQUES



CARPENTER, T.; FENNEMA, E.; FRANKE, M:L:; LEVI, L.; EMPSON, S. B. (1999) Children’s
Mathematics. Cognitively Guided Instruction. Portsmouth: Heinemann.



DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ (2009). Currículum Educació Primària. Barcelona: Generalitat
de Catalunya.



HIEBERT, J. et al (1997). Making sense. Teaching and Learning Mathematics with
Understanding. Portsmouth: Heinemann.



KEELEY, Page; TOBEY, Cheryl R. (2011). Mathematics Formative Assessment. 75 Practical
Strategies for Linking Assessment, Instruction, and Learning. USA: Corwin.



MARTÍN, Tony (2013). II Jornada Matemàtica. Escola Mogent, La Roca del Vallès.



PARRISH, Sherry (2010). Number Talks. Helping children build mental math and
computation strategies. Grades K-5. California: Math Solutions.



POLYA, George (1970). Como Plantear y resolver problemas. México: Trillas.



PUIG, Luís; CERDÁN, F. (1988). Problemas aritméticos escolares. Madrid: Síntesis.



SULLIVAN, Peter; LILBURN, Pat (2000). Good Questions for Math Teaching. Why ask them
and what to ask. (k-6). USA: Math Solutions Publications.

64

