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DIMENSIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 
 

 
 

Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l (C1) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Identifica situacions quotidianes 
com a problemes matemàtics a 
resoldre. 

Explica el problema amb les seves 
paraules 

Representa la situació problema 
usant esquemes, expressions 
aritmètiques o dibuixos geomètrics 

Usa taules i gràfics per representar 
i resoldre 

Té present els diferents objectes o 
materials que intervenen en el 
problema, perquè té en compte el 
què es demana. 

Identifica les dades i les unitats 
implicades en la situació 

Identifica les dades implícites Identifica patrons. Connecta 
conceptes. 

És capaç de resoldre el problema 
de forma manipulativa. 

Representa el problema mitjançant 
un dibuix, un esquema, una 
expressió aritmètica... 

Situa les dades a l’esquema. Planifica la resolució. Tria 
l’estratègia més eficaç. 

Utilitza el tanteig i la interacció amb 
els objectes per a cercar la 
resposta.  

Usa estratègies de càlcul per 
aconseguir resultats. Usa el 
tempteig com a estratègia. 

Calcula usant els algorismes 
coneguts. Utilitza equivalències 
com a estratègia de resolució. 
 

Dóna una estratègia alternativa de 
resoldre. Incorpora estratègies dels 
companys. 

Es capaç d’explicar a un altre què 
ha fet per trobar la resposta al 
problema.  

Comparteix les estratègies 
emprades per resoldre els 
problema. 

Replanteja el problema si una 
estratègia no li funciona. 

Justifica el procés usant llenguatge 
matemàtic. 



 
 
 

Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades (C2) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

S’adona de si la manipulació i cerca 
de la solució dóna resposta a la 
pregunta inicial.  

Dóna la solució expressada 
clarament. 

Dóna la solució i la justifica. Expressa la solució usant 
llenguatge matemàtic. 

Es qüestiona si el resultat és adient 
amb la pregunta feta  

Usa el coneixement sobre el seu 
entorn per valorar si la solució és 
raonable. 

Compara l’estimació prèvia amb el 
resultat obtingut. 

Es planteja si la solució no és 
raonable encara que sigui correcta 
matemàticament. 

S’adona que hi ha diverses maneres de resoldre un problema perquè es 
comparteix amb els companys.  

Sap que hi ha més solucions, en el 
cas de problemes de solució 
múltiple, però no sap com trobar-les 
totes... 

Explora més solucions, en el cas de 
problemes de solució múltiples. 

Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic (C3) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Es fa preguntes en situacions 
quotidianes.  

Es fa preguntes en la resolució d’un problema 

Es fa preguntes sobre quantitats, formes, mesures, etc… en situacions quotidianes i relacionats amb diferents 
àrees. 

 Fa preguntes rellevants en contextos propers 

 Modifica problemes per crear-ne 
d’altres. 

Proposa problemes que impliquen més d’una operació. 



 
  

 
Es fa preguntes usant materials manipulatius. 

Fa preguntes que impliquen generalització 

Té present els diferents objectes o 
materials que intervenen en el 
problema, perquè té en compte el 
què es demana. 

Identifica les dades i les unitats 
implicades en la situació 

Distingeix entre les dades necessàries i les supèrflues. 



DIMENSIÓ RAONAMENT I PROVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les (C4) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Juga a buscar repeticions o patrons 
entre els objectes.  

Expressa la continuïtat d’una sèrie 
preveient cada element a partir de 
l’anterior. 

Troba de forma directa el terme 
genèric d’una sèrie. 

Fa explícit el patró general d’una 
sèrie. 

Identifica patrons o propietats dels 
nombres, de les operacions o de 
les figures geomètriques. 

Comprova propietats descobertes 
dels nombres, de les operacions o 
de les figures geomètriques. 

Defineix propietats dels nombres, 
de les operacions o de les figures 
geomètriques. 

Posa exemples per descriure un 
patró o propietat. 

Expressa en llenguatge verbal, 
gràfic o algebraic patrons o 
propietats descoberts. 

 Transfereix una conjectura a una 
altra situació semblant. 



 
 
 

Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers (C5)  

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

És capaç d’atrevir-se a fer 
afirmacions.  

Explica les afirmacions buscant i donant exemples.  

Es capaç de buscar raons a les 
seves afirmacions.  

Per raonar usa el context, les representacions gràfiques o dóna raons 
lògiques. 

Divideix el procés en passos per 
argumentar. 

Reconeix els propis errors. Explica amb ajuda el perquè dels 
errors. 

Explica les causes dels errors 
buscant les raons. 

Troba errors en els raonaments 
dels altres. 

 Segueix l’argumentació presentada 
per un altre nen, l’entén. 

 Relaciona un procés de càlcul amb 
l’operació i amb les seves 
propietats. 

 Raona estimacions de mesura 
usant referents personals, relacions 
multiplicatives o additives. 



DIMENSIÓ CONNEXIONS 
 

 
 
 

Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte (C6) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Identifica els algoritmes de suma i 
resta en diverses situacions.  

Representa diversos situacions i és capaç d’utilitzar l’operació aritmètica 
amb el seu algoritme. 
 

Canvia la forma de representar o 
resoldre una situació i explica en 
què basa les estratègies que 
segueix. 

Experimenta i juga amb material la 
base 10.  

Justifica estratègies de càlcul 
mental usant propietats bàsiques 
dels nombres. 

Connecta propietats de les 
operacions per fer càlcul ràpid i 
explica què ha fet. 

Modifica connexions per fer-ne de 
noves i ho pot justificar. 

 Connecta nombres i les seves representacions geomètriques i descriu la 
relació que s’ha establert. 

Identifica objectes de l’entorn amb figures geomètriques, planes i 
tridimensionals.  

Connecta figures planes amb figures de l’espai. 

Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar 
amb idees matemàtiques concretes (C7) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Sap diferenciar números i lletres. Reconeix nombres com a quantitat, Identifica relacions additives i Usa taules horàries. 



 
 
 
 

codi i ordre. multiplicatives en contextos 
propers. 

Interpreta itineraris. 

Experimenta amb la mesura amb 
diferents instruments i el propi cos. 

Reconeix unitats de mesura de 
longitud, capacitat, massa i temps. 

Sap les mides a prendre per calcular àrees d’espais concrets. 
Compara longituds i superfícies de manera aproximada. 

Identifica polígons bàsics: cercle, 
triangle i quadrat.  

Reconeix polígons, cercles, cubs, 
prismes, cons, cilindres i esferes. 
Dóna exemples d’objectes amb 
formes geomètriques concretes. 

Reconeix les figures elementals 
que componen figures més 
complexes. 
 

Identifica formes tridimensionals a 
partir dels seus desenvolupaments 
plans i viceversa. 

 Dóna exemples de situacions de 
mesures de magnituds lineals. 

Dóna exemples de situacions de 
mesures de magnituds lineals i 
superficials. 

Dóna exemples de situacions de 
mesures de magnituds lineals, 
superficials i de volum. 

  Interpreta o calcula percentatges senzills. 

  Interpreta representacions 
estadístiques de dades. 

Identifica patrons numèrics de 
variació en taules de recollida de 
dades. 

   Identifica situacions on cal 
aproximar mitjançant nombres 
decimals. 



DIMENSIÓ COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 
 

 
 
 

Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (C8) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

Intervé per iniciativa pròpia. 

Intervé, únicament, a iniciativa del mestre. 

Respon a les preguntes del mestre  

 
Es pot ajudar de dibuixos, fletxes, esquemes… per explicar oralment un 
procés o una idea. 

Fa descripcions orals completes 
dels processos matemàtics duts a 
terme. 
Fa preguntes al mestre/a. 
Fa preguntes als companys. 
S’ajuda de gràfics i/o material per 
descriure processos de manera 
oral. 

Descriu i justifica el procés 
matemàtic seguit oralment i per 
escrit. 
Incorpora en el llenguatge verbal 
vocabulari matemàtic. 
Reformula el que ha dit un 
company. 
Compara diferents formes de 
resolució 
Suggereix problemes. 

  Escriu textos breus per explicar 
processos o idees. 

Explica de forma oral o escrita 
conceptes matemàtics. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació (C9) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

 Descriu una situació combinant representacions pròpies amb alguns 
nombres i/o figures geomètriques. 

Usa el llenguatge matemàtic per 
representar una situació. 

 
Assaja diverses representacions per resoldre una situació. 
 

Explica les representacions pròpies 
i alienes. 
Compara diverses representacions, 
valorant-les segons la seva 
eficiència en l’anàlisi o en la 
resolució d’una situació. 

 Tradueix una representació pròpia 
d’una relació a una igualtat o 
equivalència numèrica. 

 Sap llegir gràfics senzills. 
Planteja la situació usant una 
representació gràfica. 

Planteja la situació usant una 
representació gràfica i sap 
expressar la solució matemàtica. 

Llegeix , interpreta i representa 
taules i gràfics.  



 
 

 Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les  
representacions matemàtiques que ofereixen (C10) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

 Utilitza la calculadora per realitzar càlculs i comprovacions en situacions adients. 

 Extreu informació directa dels gràfics. Genera gràfics a partir de la 
informació recollida en un full de 
càlcul. 

 Usa fotografies per representar formes geomètriques reals. 

  Utilitza funcions directes del full de 
càlcul 

Crea un full de càlcul per introduir 
la informació i selecciona les 
fórmules adequades. 

   Selecciona i utilitza les eines 
tecnològiques en funció de la seva 
utilitat i de les limitacions de la 
situació problema. 


