
PROPOSTA SETMANA 2   (14 abril- 17 abril) 

ELABORACIÓ D’UN PROBLEMA MATEMÀTIC 

 

Lectorístics, us proposem l’elaboració d’una situació matemàtica en la que haureu de tenir             

en compte les següents directrius: 

 

1. Plantegeu un problema matemàtic, en el que les dades han de ser nombres             
decimals. Recordeu que l’expressió escrita és molt important per a què la situació             

que plantegeu sigui entenedora: no ha de faltar cap dades, les preguntes han de ser               
molt concretes (penseu que es farà un recull de les vostres propostes i que es               

compartiran amb els vostres companys com vam fer amb l’activitat de la situació             

quotidiana). 

 

2. Una altra condició que ha de complir el vostre problema matemàtic, és que s’ha de               
poder resoldre amb un mínim de dues operacions (sumes, restes, multiplicacions i/o            

divisions). Podeu consultar les feines que us vareu portar de nombres decimals l’últim dia              

i també el quadernet. 

 

3. Com vam fer a l’activitat de la situació quotidiana, heu de redactar el problema en un                
document Drive (amb el vostre nom i cognoms) i compartir-ho amb l’adreça            
nblanch@escolacolors.org. (No cal que envieu un mail a part, perquè a la Nathalie ja li               

arribarà una notificació de què li heu compartit el document).  

 

4. Aquesta tasca té una segona part; haureu d’enviar la resolució del vostre problema             
en un vídeo en el que hi sortiu vosaltres explicant la resolució, o bé en un vídeo on es                   
vegin les operacions que heu fet i surti la vostra veu explicant el procediment. Tot               

ho compartiu al Drive del correu nblanch@escolacolors.org i quan la Nathalie ho hagi             

visualitzat i estigui tot ok, us compartirà els vídeos a tots. 

 

5. Com a opcional, però estaria molt bé que ho féssiu, quan la Nathalie us comparteixi el                

recull de tots els problemes, els haurieu de resoldre en paper, així quan us comparteixi               

les explicacions/correccions dels vostres companys, podreu corregir-los també vosaltres.         

Podeu enviar una foto dels problemes fets al mail nblanch@escolacolors.org. 
 
Animeu-vos! Segur que feu propostes molt creatives com l’altra vegada. 
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