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IDEES CLAU DE REPRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ 

En quant a la dimensió: 

● El llenguatge matemàtic hauria d’esdevenir una forma natural d’expressió dins l’aula, 

potenciat a partir de la conversa sobre les activitats matemàtiques. 

● Quan se sap comunicar o representar allò que s’ha pensat o deduït, vol dir que aquell 

coneixement s’ha entès bé. 

● Fomentar els diàlegs sobre les estratègies emprades per resoldre problemes, càlcul 

mental, relacions,...  

● La representació és una eina per construir, estructurar i comunicar idees 

matemàtiques. 

● Els materials manipulables i els recursos TIC faciliten també la representació 

matemàtica. 

En quant al paper del mestre: 

● El mestre/a ha de procurar que l’alumnat parli, escolti, llegeixi i escrigui de 

matemàtiques. 

● El mestre/a ha de potenciar la conversa matemàtica, estirant-ne el fil amb bones 

preguntes. 

● El mestre/a ha d’encaminar al seu alumnat cap al llenguatge simbòlic de manera 

progressiva. 

● El mestre/a hauria de  donar pautes i models per  arribar a fer bons alumnes 

comunicadors. 
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ENLLAÇOS TIC COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ 

https://code.org (Computació) 

http://fotografiamatematica.cat/blg/cerca-etiquetes/ (Fotografies matemàtiques) 

calculadora (Calculadora) 

https://www.idescat.cat (Estadística) 

https://nrich.maths.org (Recursos i activitats per treballar les matemàtiques) 

https://nrich.maths.org/6676/index  (plantilles polígons estrellats) 

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/00254/leerling2.html (Recta numèrica 

applet) 

 

ALTRES 

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200910/memories/2051m.pdf (Conversa 

matemàtica) 

http://c2em.feemcat.org/wp-content/uploads/actes/3C223.pdf (Representem les 

nostres emocions) 

https://youtu.be/fzqz-ZpYKNw (Vídeo exemples de comunicació) 

 

 

ALTRES 

Masaichiro, A. (2004). El Misterioso Jarrón Multiplicador. México: Fondo de Cultura 

Económica 

 

 

 

 

 

 

 

ENLLAÇ APPLET MULTIPLICACIÓ-RECTANGLES (Connexions) 

https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?ID=3511 (factors multiplicació) 

https://code.org/
http://fotografiamatematica.cat/blg/cerca-etiquetes/
https://www.google.es/search?safe=off&rls=ig&source=hp&ei=mEJ5WpSbHoT3UpzJrvAN&q=calculadora&oq=calculadora&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0l4j0i131k1l2j0l3.2876.5139.0.5593.13.12.0.0.0.0.141.1436.0j11.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.12.1579.6..0i67k1j0i131i67k1j0i10k1.144.PZO8iw9uFFU
https://www.idescat.cat/
https://nrich.maths.org/
https://nrich.maths.org/6676/index
http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/00254/leerling2.html
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200910/memories/2051m.pdf
http://c2em.feemcat.org/wp-content/uploads/actes/3C223.pdf
http://c2em.feemcat.org/wp-content/uploads/actes/3C223.pdf
https://youtu.be/fzqz-ZpYKNw
https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?ID=3511
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A)  

http://www.schoolmars.com/colegio-escola-espigol-zer-riu-ondara/solicitar-reunion 

 

B)  

http://agora.xtec.cat/ceipmacia-companys/wp-content/uploads/usu125/2014/09/IMG-20171128-WA0001.jpg 

 

C)  

https://agora.xtec.cat/ceip-jacint-verdaguer-tarrega/ 

http://www.schoolmars.com/colegio-escola-espigol-zer-riu-ondara/solicitar-reunion
http://agora.xtec.cat/ceipmacia-companys/wp-content/uploads/usu125/2014/09/IMG-20171128-WA0001.jpg
https://agora.xtec.cat/ceip-jacint-verdaguer-tarrega/
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D)  

https://www.google.es/search?q=escola+el+terrall+castellser%C3%A0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj10JnCjY3aA

hUMWxQKHaViApQQ_AUICygC&biw=1280&bih=615#imgrc=1cGIJafQ8cwK-M: 

 

E)   

 

 

https://www.google.es/search?q=escola+vedruna+bellpuig&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinoIDrjY3aAhUBnRQKH

YUrCt0Q_AUICigB&biw=1280&bih=615#imgrc=ua0AoS30c0vmsM: 

 

F)  

https://www.google.es/search?q=col%C2%B7legi+ramon+estadella+guissona&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj19f

mxj43aAhXCWhQKHV2MAEoQ_AUICygC&biw=1280&bih=615#imgrc=kCOA74F1t5onIM: 

 

 

 

https://www.google.es/search?q=escola+el+terrall+castellser%C3%A0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj10JnCjY3aAhUMWxQKHaViApQQ_AUICygC&biw=1280&bih=615#imgrc=1cGIJafQ8cwK-M
https://www.google.es/search?q=escola+el+terrall+castellser%C3%A0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj10JnCjY3aAhUMWxQKHaViApQQ_AUICygC&biw=1280&bih=615#imgrc=1cGIJafQ8cwK-M
https://www.google.es/search?q=escola+vedruna+bellpuig&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinoIDrjY3aAhUBnRQKHYUrCt0Q_AUICigB&biw=1280&bih=615#imgrc=ua0AoS30c0vmsM
https://www.google.es/search?q=escola+vedruna+bellpuig&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinoIDrjY3aAhUBnRQKHYUrCt0Q_AUICigB&biw=1280&bih=615#imgrc=ua0AoS30c0vmsM
https://www.google.es/search?q=col%C2%B7legi+ramon+estadella+guissona&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj19fmxj43aAhXCWhQKHV2MAEoQ_AUICygC&biw=1280&bih=615#imgrc=kCOA74F1t5onIM
https://www.google.es/search?q=col%C2%B7legi+ramon+estadella+guissona&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj19fmxj43aAhXCWhQKHV2MAEoQ_AUICygC&biw=1280&bih=615#imgrc=kCOA74F1t5onIM
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