
ACTIVITATS RIQUES I  
COMPETÈNCIES MATEMÀTIQUES  

A L’ AULA DE SECUNDÀRIA 

Sessió: Comunicació i representació.  11 de juny de 2020 

Formadors:   Joan Jareño @Calaix2 
Lluís Mora  @lluismora 

https://twitter.com/Calaix2
https://twitter.com/lluismora


Comunicació i representació 

Estructura de la sessió 

1.- Problema inicial 
 

2.- Situem la representació i la comunicació 
 

3.- La representació com a: 
 

a) ajuda a la comprensió 

b) ajuda a la resolució de problemes 

c) problema 

d) contingut  
 

4.- Reflexions finals 



Comunicació i representació 

Problemes a l’esprint. 3r i 4t d’ESO (Desembre de 2019) 

http://www.cangur.org/esprint/ 

Compartim com l’hem resolt 

http://www.cangur.org/esprint/


Comunicació i representació 

Miguel 

Roma 
Ariadna 

Bardina 



Comunicació i representació 

Eva Maria 

Lindo 

Joan Riu 



Comunicació i representació 

Pere Alborna 

Ester Bartra 



Comunicació i representació 

Jesús Moreno Cristina Condal 



Comunicació i representació 

Enric 

Lleonart 

Josep 

Navascues 



Comunicació i representació 

Germán Díaz 

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28020/  

Marta González 

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28020/


Comunicació i representació 

Maria Carmen Folch 



Comunicació i representació 

Miguel Roma Albert Llombart 



Comunicació i representació 

Anna Lorenzo 



Comunicació i representació 

Problemes a l’esprint. 3r i 4t d’ESO (Desembre de 2019) 

http://www.cangur.org/esprint/ 

http://www.cangur.org/esprint/


Comunicació i representació 

Resolució de problemes 

Raonament i 

prova 

Comunicació i 

representació 
Connexions 



Comunicació i representació 

La comunicació és una part essencial de les 

matemàtiques i de la educació matemàtica. És un camí 

per compartir i aclarir les idees. A través de la 

comunicació, les idees arriben a ser objecte de reflexió, 

perfeccionament, discussió i rectificació. El procés de 

comunicació ajuda també a donar significat i 

permanència a les idees i a fer-les públiques. 

 
Principios y Estàndares para la Educación Matemática de l’NCTM 

 

https://ja.cat/TxFFB  

https://ja.cat/TxFFB


Comunicació i representació 

Per entendre i utilitzar les idees matemàtiques és 

fonamental la forma en què es representin. 

(../ ..) 

Quan els estudiants accedeixen a aquestes 

representacions matemàtiques i a les idees que 

representen, prenen possessió d'un conjunt 

d'instruments que amplien de forma significativa la 

seva capacitat per pensar matemàticament. 

 
Principios y Estàndares para la Educación Matemática de l’NCTM 

 

https://ja.cat/TxFFB  

https://ja.cat/TxFFB


Comunicació i representació 

La representació com ajuda a la comprensió 

Chema Madoz 



Comunicació i representació 

(a+b)2 

=     
 

 

a2+b2 

 

a2+2ab + b2      
 

 

Quin? 

Però primer cal 

(4+1)2 = (3 + 2)2 = 52     
 

 

Demostracions gràfiques de teoremes 

 https://ja.cat/yR7oq  

 

¿? 

El material ajuda a visualitzar i 

experimentar  

ajuda a la comprensió 

https://ja.cat/yR7oq


Comunicació i representació 

https://youtu.be/UIM7Ow44EcM  

L’àrea de l’esfera són 4 

cercles màxims 

El material ajuda a visualitzar i 

experimentar  

ajuda a la comprensió 

https://youtu.be/UIM7Ow44EcM


Comunicació i representació 

Aleatorietat 
 

Llancem monedes 

 

Us proposem que llanceu una moneda 5 

vegades i anoteu el número de cares que 

obteniu 

 
Quins creieu que seran els resultats d’aquest 

llançament? 

Penseu primer en els vostres i després en els de 

tots nosaltres. 

 

 

 

El material ajuda a visualitzar i 

experimentar  

MENTI.COM 

98 89 30 

ajuda a la comprensió 

https://www.menti.com/
https://www.menti.com/


Comunicació i representació 

Activitat del Grup Cúbic 

Un passeig aleatori 

 

(Jornada d’ABEAM 2017) 

https://youtu.be/eK7jtb2zlL4  

ajuda a la comprensió 

Nosaltres podem ser el material! 

https://youtu.be/eK7jtb2zlL4
http://www.youtube.com/watch?v=eK7jtb2zlL4


Comunicació i representació 

= 

 

 

ajuda a la comprensió 



Comunicació i representació 

Experimentació amb reglets 

Mitjana aritmètica  

ajuda a la comprensió 



Comunicació i representació 

Experimentació amb multilink 

Mitjana aritmètica  

Quantes vegades respirem? 

1a 

vegada 

2a 

vegada 

3a 

vegada 

Mitjana 

10 20 12 14 

21 12 16 ? 

https://ja.cat/KKY3Q  

ajuda a la comprensió 

https://ja.cat/KKY3Q


Comunicació i representació 

Experimentació amb multilink 

Mitjana aritmètica  

Quantes vegades respirem? 

1a 

vegada 

2a 

vegada 

3a 

vegada 

Mitjana 

10 20 12 14 

21 12 16 16,66 

https://ja.cat/KKY3Q  

ajuda a la comprensió 

https://ja.cat/KKY3Q


Comunicació i representació 

Experimentació amb GeoGebra 

Mitjana aritmètica  
https://ja.cat/47nan   

ajuda a la comprensió 

https://ja.cat/47nan


Comunicació i representació 

Experimentació amb GeoGebra 

Mitjana aritmètica  
Material de Pep Bujosa i Antoni Gomà 

https://ja.cat/1JGhw    

MENTI.COM 

98 89 30 

ajuda a la comprensió 

https://ja.cat/1JGhw
https://www.menti.com/
https://www.menti.com/


Comunicació i representació 

La representació com ajuda a la resolució de problemes 

Chema Madoz 



Comunicació i representació 

•Una filera de persones 

•Només poden donar la mà a una persona... 

ajuda a la resolució de problemes 



Comunicació i representació 

•Una filera de persones 

•Només poden donar la mà a una persona... 

•... i només a la persona del costat 

Quantes fotografies diferents podem fer? 

ajuda a la resolució de problemes 



Comunicació i representació 

Investiguem la situació? 

De l’A a la I → 3 persones 

 

 

 

De la J a la Q → 4 persones 

 

 

 

De l’R a la Z → 5 persones 

 

ajuda a la resolució de problemes 



Comunicació i representació 

Solucions per a 4 persones 

ajuda a la resolució de problemes 



Comunicació i representació 

Persones Fotografies 

3 3 

4 5 

5 8 

ajuda a la resolució de problemes 



Comunicació i representació 

Persones Fotografies 

2 2 

3 3 

4 5 

5 8 

ajuda a la resolució de problemes 



Comunicació i representació 

Persones Fotografies 

1 1 

2 2 

3 3 

4 5 

5 8 

ajuda a la resolució de problemes 



Comunicació i representació 

Persones Fotografies 

0 1 

1 1 

2 2 

3 3 

4 5 

5 8 

ajuda a la resolució de problemes 



Comunicació i representació 

Persones Fotografies 

0 1 

1 1 

2 2 

3 3 

4 5 

5 8 

6 ? 

7 ? 

8 ? 

ajuda a la resolució de problemes 



Comunicació i representació 

Persones Fotografies 

0 1 

1 1 

2 2 

3 3 

4 5 

5 8 

6 13 

7 21 

8 34 

ajuda a la resolució de problemes 



Comunicació i representació 

Persones Fotografies 

0 1 

1 1 

2 2 

3 3 

4 5 

5 8 

6 13 

7 21 

8 34 

Nombres 

de 

Fibonacci 

ajuda a la resolució de problemes 



Comunicació i representació ajuda a la resolució de problemes 



Comunicació i representació 

6 persones 

5 persones 

4 persones 

ajuda a la resolució de problemes 



Comunicació i representació 

Pujar escales 

(un graó o dos) 

Franqueig de 

segells amb 

segells d’1 o 2 € 

Formes de fer rectangles de 2xn 

amb fitxes de dòmino. 

ajuda a la resolució de problemes 



Comunicació i representació 

La representació com a problema 

(Problemes amb la representació) 

Chema Madoz 



Comunicació i representació 

Aprendre el llenguatge algebraic: transició del llenguatge aritmètic a l’algebraic 

Significat de les lletres: 
 

• Etiquetes: 3 pomes → 3p 

• Abreviatures: 5 m → 5 metres 

 

• Incògnites: 3x+4=9 

• Variables: y=2x-5 

com a problema 



Comunicació i representació 

Aprendre el llenguatge algebraic: transició del llenguatge aritmètic a l’algebraic 

Significat i ús dels signes: 
 

• Igual aritmètic: indicar resultat / àlgebric: equivalència 

5+3=8-2=6  15+3=18-2=16 

• Igual aritmètic: es treballa “en línia” 

3x – 2 = 4(2x+5)-6 = 8x+20-6 

• El signe del producte es torna invisible (5·x = 5x) 

Si x=4 → 3x=34 o bé 3x=7 

5a-a=5 

 

com a problema 



Comunicació i representació 

Aprendre el llenguatge algebraic: transició del llenguatge aritmètic a l’algebraic 

Naturalesa dels resultats: 

 

• Resultats “tancats” 
 

 

 
¿? 

7+8·3=31 

7+8·3=45 

 
6a+3b=9ab 

com a problema 

8·3 + 7 = 31  



Comunicació i representació 

Aprendre el llenguatge algebraic: transició del llenguatge aritmètic a l’algebraic 

Interferències: 

3a+5a=8a2 

El doble de b és b2 

-3x-5x = +8x 

 

 

 

com a problema 



Comunicació i representació 

El llenguatge de l’àlgebra elemental permet... 

 

 
•Expressar relacions (generals o particulars) de forma sintètica. 

•Manipular les expressions per: 

•Simplificar-les 

•Descobrir el valor d’incògnites 

•Desvetllar relacions noves 

•Demostrar 

 

 

 

com a problema 



Comunicació i representació 

El llenguatge de l’àlgebra elemental permet... 

 

 
•Expressar relacions (generals o particulars) de forma sintètica. 

•Manipular les expressions per: 

•Simplificar-les 

•Descobrir el valor d’incògnites 

•Desvetllar relacions noves 

•Demostrar 

 

 

 

“La transició de l’aritmètica a l’àlgebra: un temps de 

conflictes” de J. Jareño (Biaix 24) https://ja.cat/Vo1eX  

com a problema 

https://ja.cat/Vo1eX


Comunicació i representació 

Apareix al llibre hindú del segle IX Ganita Sara Sangraha del matemàtic jainista Mahavira. 

 

Tenim dos pals rectes de 6 i 4 metres d'alçada, respectivament, i que estan clavats 

perpendicularment al terra. Col·loquem dos cables perfectament tensats que van des de la 

base de cadascun dels pals fins a la part superior de l'altre. A quina alçada es creuen els dos 

cables? 

. 

 

 

https://ja.cat/fTYy5  

com a problema 

https://ja.cat/fTYy5


Comunicació i representació 

Arnau Moro 

com a problema 



Comunicació i representació 

Cristina Daroca 

com a problema 



Comunicació i representació 

Ramon Tejedor 

com a problema 



Comunicació i representació 

https://ja.cat/fTYy5  

com a problema 

https://ja.cat/fTYy5


Comunicació i representació 

https://ja.cat/fTYy5  

com a problema 

https://ja.cat/fTYy5


Comunicació i representació 

https://ja.cat/fTYy5  

com a problema 

https://ja.cat/fTYy5


Comunicació i representació 

Pertany al llibre xinès Haidao Suanjing de Liu Hui (263 n.e). 

 

Una escala molt llarga es recolza a una paret que és 

perpendicular al terra a un punt que està a 3 metres d'altura. La 

base de l'escala es troba recolzada al terra en un punt que està 

a 2 metres de la paret. Hi ha un punt de l'escala que està a la 

mateixa distància del terra que de la paret. A quina distància 

està del terra? 

 

 

https://ja.cat/fTYy5  

com a problema 

https://ja.cat/fTYy5


Comunicació i representació com a problema 



Comunicació i representació 

A la grega. 

 

Construeix, amb regle i compàs un rectangle d'àrea equivalent a un donat però que un dels 

costats sigui igual al semiperímetre del primer. 

 

 

com a problema 



Comunicació i representació 

A la grega. 

 

Construeix, amb regle i compàs un rectangle d'àrea equivalent a un donat però que un dels 

costats sigui igual al semiperímetre del primer. 

 

 

com a problema 



Comunicació i representació 

Variants (revista Cacumen) 

 

com a problema 



Comunicació i representació 

Enigmes virals  

Aquest problema és un clàssic dels trencaclosques aritmètics, i un bon exemple de l’ús  d’una 

representació adequada per a trobar a la solució. Aritmètica o àlgebra? 

Si voleu podeu penjar els vostres esquemes de resolució al fòrum del curs (poden ser fotografies). 

 

He sortit de casa amb un paquet de cromos. Pel camí he trobat en Pere 

i li he donat la meitat dels cromos que tenia més la meitat d’un cromo. 

Després he trobat la Marta i li he donat la meitat dels cromos que em 

quedaven i la meitat d’un cromo. Quan he arribat a l’institut tenia 4 

cromos. Quants en tenia en sortir de casa? 

com a problema 



Comunicació i representació 

Podem afrontar-lo de diverses maneres! 

Anna Gómez 

((4+0.5)*2+0.5)*2= 19 

Jesús Moreno 

"Com que mig cromo? els cromos no es trenquen, és una animalada. Aquest enigma no hi ha qui se'l cregui!" 

Ajudant de l’Ariadna Bardina 

M. Luz Peña 

com a problema 



Comunicació i representació 

Enigmes virals  

Cristina Condal 

Albert Llombart 

com a problema 



Comunicació i representació 

Enigmes virals  

Podem afrontar-lo de dues maneres 

4 9 
meitat menys mig  

19 
meitat menys mig 

Algebraicament 

Aritmèticament 
(4 + 0,5) x 2  (9 + 0,5) x 2  

com a problema 



Comunicació i representació 

Enigmes virals (un exemple: https://ja.cat/McvvK) 

com a problema 

https://ja.cat/McvvK


Comunicació i representació 

http://tangente-mag.com/index.php 

com a problema 

http://tangente-mag.com/index.php
http://tangente-mag.com/index.php
http://tangente-mag.com/index.php


Comunicació i representació 

Dibuix vs. Construcció 

 

 

https://www.geogebra.org/m/wsanfndx 

com a problema 

https://www.geogebra.org/m/wsanfndx


Comunicació i representació 

Dibuix vs. Construcció 

 

 

https://www.geogebra.org/m/wsanfndx 

Dibuix ⇆ Descripció 

Construcció ⇆ Relacions 

com a problema 

https://www.geogebra.org/m/wsanfndx


Comunicació i representació 

Dibuix vs. Construcció 

 

 

https://ja.cat/wwZj6  

“Cerqueu totes les maneres d'organitzar quatre punts de manera que només es donin dues distàncies entre dos punts.” 

com a problema 

https://ja.cat/wwZj6


Comunicació i representació 

La representació com a contingut 

Chema Madoz 



Comunicació i representació 

Funcions 

 

 
Tenim una corda de 36 cm i anem fent diferents rectangles 

amb ella. Varia l’àrea? 

 

 

com a contingut 



Comunicació i representació 

Funcions 

 

 

Base Altura Àrea 

1 17 17 

3 15 45 

4 14 56 

6 12 72 

9 9 81 

11 7 77 

14 4 56 

16 2 32 

18 0 0 

com a contingut 



Comunicació i representació 

Funcions 

 

 

Base Àrea 

1 17 

2 32 

3 45 

4 56 

5 65 

6 72 

7 77 

8 80 

9 81 

com a contingut 



Comunicació i representació 

Funcions 

 

 

Base Àrea 1a dif. 

1 17 

2 32 15 

3 45 13 

4 56 11 

5 65 9 

6 72 7 

7 77 5 

8 80 3 

9 81 1 

com a contingut 



Comunicació i representació 

Funcions 

 

 

Base Àrea 1a dif. 2a dif. 

1 17 

2 32 15 

3 45 13 -2 

4 56 11 -2 

5 65 9 -2 

6 72 7 -2 

7 77 5 -2 

8 80 3 -2 

9 81 1 -2 

com a contingut 



Comunicació i representació 

Funcions 

 

 

com a contingut 



Comunicació i representació 

Funcions 

 

 

Representació “retòrica”. Descripció qualitativa 

com a contingut 



Comunicació i representació 

Funcions 

 

 

com a contingut 



Comunicació i representació 

Funcions 

 

 

Base Àrea 1a dif. 2a dif. 

1 17 

2 32 15 

3 45 13 -2 

4 56 11 -2 

5 65 9 -2 

6 72 7 -2 

7 77 5 -2 

8 80 3 -2 

9 81 1 -2 

com a contingut 



Comunicació i representació 

Petita recerca a partir de sèries 
 

a) Cada grup n’haurà d’inventar una 

b) Passar-la a un altre grup que la treballarà 

c) Posada en comú 

 

http://www.visualpatterns.org/ 

com a contingut 

http://www.visualpatterns.org/


Comunicació i representació 

Una capsa de bombons i caramels (https://ja.cat/dZLRc)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

com a contingut 

https://ja.cat/dZLRc


Comunicació i representació 

Discutim: 
Fraccions, decimals i percentatges són tres maneres de representar els 

nombres racionals… Però les fraccions donen molts problemes relacionats 

amb la seva ordenació, el càlcul, no tenir una forma única de 

representació… 

 

Ens podeu dir al xat, en una frase molt curta, perquè les 

continuem treballant a l’aula? 

 

 

 

com a contingut 



Comunicació i representació 

I amb els gràfics estadístics, quines representacions escollim? 

com a contingut 

https://en.wikipedia.org/wiki/Misleading_graph 

https://en.wikipedia.org/wiki/Misleading_graph


Comunicació i representació com a contingut 



Comunicació i representació 

Reflexions finals 

Chema Madoz 



Comunicació i representació 

https://ja.cat/tdYYq  

reflexions finals 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/ambit-matematic.pdf
https://ja.cat/tdYYq


Comunicació i representació 

Comunicació i 

representació 

Competència 9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses 

maneres i usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic. 

Competència 10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i 

comprendre les dels altres. 

Competència 11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i 

construir coneixement a partir d’idees matemàtiques. 

Competència 12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i 

mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos 

matemàtics. 

https://ja.cat/tdYYq  

reflexions finals 

https://ja.cat/tdYYq


Comunicació i representació 

Tipologies de representació 

Visuals 

Pitàgores contra el tràfic 

Vicent Banús Mañach 

https://youtu.be/CAkMUdeB06o  

reflexions finals 

https://youtu.be/CAkMUdeB06o
http://www.youtube.com/watch?v=CAkMUdeB06o


Comunicació i representació 

Tipologies de representació 

Físiques 

reflexions finals 



Comunicació i representació 

Tipologies de representació 

Simbòliques 

reflexions finals 



Comunicació i representació 

Tipologies de representació 

Retòriques (escrita-oral) 

reflexions finals 



Comunicació i representació 

Tipologies de representació 

Organitzadores 

reflexions finals 



Comunicació i representació 

Tipologies de representació 

Connectades 

reflexions finals 



Comunicació i representació 

Tipologies de representació 

reflexions finals 



Comunicació i representació 

Hem treballat la comunicació? 

● Conversant entre iguals. 

● Conversant en gran grup (docent-

alumnes). 

● Per explicar. 

● Per argumentar. 

● Utilitzant representacions. 

● Escrivint. 

reflexions finals 



Comunicació i representació 

La comunicació ens permet... 

● Que l’alumnat pensi 

matemàticament i construeixi 

coneixement. 

● Que es desenvolupi el pensament 

crític. 

● Conèixer el pensament de l’alumnat 

i les seves dificultats. 

● Obtenir elements d’avaluació. 

reflexions finals 



Comunicació i representació 

● La comunicació i la representació estan íntimament lligades a les 

altres dimensions. 

● La representació ens ajuda a construir conceptes, explorar 

propietats, resoldre problemes… La comunicació consolida aquestes 

aprenentatges. 

● Els materials manipulables (físics i virtuals) són una forma de 

representació. 

● El llenguatge matemàtic és complex. Hem de ser-ne conscients i 

pensar molt bé el grau de domini que esperem per part de l’alumnat, 

tant d’interpretació com d’ús. 

 

Algunes idees clau 

reflexions finals 



Comunicació i representació 

 

● Aquesta dimensió ens ajuda a descobrir com pensa l’alumne/a. 

● No aprendran a comunicar si no els hi donem el marc i 

l’oportunitat.  

● Nosaltres mostrem un model de forma conscient, però també 

inconscient, de comunicar i utilitzar la representació. 

● Hem d’orientar i donar eines  específiques per a la millora del 

desenvolupament d’aquesta dimensió. 

Algunes idees clau 

reflexions finals 



Comunicació i representació 

Heu vist que amb les activitats hem tocat tots els blocs de continguts? 

Una observació 

reflexions finals 



Comunicació i representació 

Formació Ara Telemat (primària) 

 

https://ja.cat/v0puL  

Unes recomanacions 

https://ja.cat/v0puL


Comunicació i representació 

Parlant de matemàtiques per aprendre’n 

Tana Serra 

https://ja.cat/4Kw8V  

Unes recomanacions 

El lenguaje en el aprendizaje de las matemáticas 

Clare lee 

https://ja.cat/t07gH  

https://ja.cat/4Kw8V
https://ja.cat/t07gH


Tancament  

Moltes Gràcies! 

 

Somriem i caminem! 

Joan Jareño                                 https://calaix2.blogspot.com/ 
Lluís Mora                                      https://lluismora.blogspot.com/ 

https://calaix2.blogspot.com/
https://lluismora.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=47mYzs6rWac

