TASQUES ARAMAT 3
1- Breu explicació d’una activitat.
QUÈ HA DE PASSAR PER A QUÈ ES PUGUI CONSTRUIR UN
TRIANGLE?
DIMENSIÓ TREBALLADA: Raonament i prova
Competència 4. Fer conjectures matemàtiques adients
en situacions quotidianes i comprovar-les.
Competència 5. Argumentar les afirmacions i els
processos matemàtics realitzats en contextos
propers.

Quan vam fer l’activitat a la classe, estàvem fent
polígons, per tant ens va anar molt bé per
complementar el contingut.
Cada alumne tenia unes mesures. Vaig donar a
cada alumne tres mesures diferents ( 3,4,5 per
exemple).

Amb un regle, van mesurar damunt d’una palla, els
tres segments i els van tallar.

Mentre tallaven, anaven
parlant entre ells i
anaven fent algunes
conjectures… del tipus…
tots seran triangles
perquè hi ha tres
costats, no pot ser que
els costats puguin ser
tan diferents….
Després de tenir els diferents segments tallats, vam
provar de fer un triangle.
Cada nen/a va agafar els tres trossets i els posava
damunt d’un paper d’embalar e intentava construir
el seu triangle. Era molt divertit veure com alguns
nens volien fer triangles que eren impossibles e
intentaven col·locar de totes les formes possibles
els segments per tal que encaixessin.
A mesura que anaven construint els seus triangles
jo els anava preguntant:
- com ho has fet?
- com ha has pensat?
- Per què ho has fet així?
- per què o et surt un triangle?

- què tenen en comú aquest triangle amb
aquest altre?
- per què hi ha mesures que no ens encaixen?

Després d’empegar tots els triangles vam observar
que n’hi havia que no ho eren ja que el polígon no
es tancava, quedava obert.
Hi havia una nena, que havia pogut fer el seu
triangle que no li entrava al cap que no es
poguessin fer tots. Vam haver de desmuntar algun
triangle perquè no ho tenia clar. Li vam deixar

construir a ella i no se’n va sortir. Va quedar més
tranquil·la.
Què ha passat?
Un cop tots reunits, vaig fer algunes preguntes:
- Què ha passat?
- Si no es pot tancar, també és un triangle?
- Com es que no es poden fer tots els
triangles?
- Voleu dir que els heu muntat bé?
- A mi em sembla que si hi ha 3 segments, ha
de sortir un triangle. ( vaig fer aquesta
afirmació i alguns van canviar la seva idea
anterior. Vaig desmuntar alguns raonaments)
- ...
Aleshores els alumnes van anar fent les seves
CONJECTURES:
-

Els números han de ser parells.
Els números han de ser imparells.
Els números han de ser múltiples.
La diferència dels números no ha de ser molt
gran.
- Els angles han de ser aguts.

- Hi ha d’haver dos costats iguals i un de
diferent.
- La base ha de ser més gran.
- ...

Alguns
exemples…

Jo m’anava apuntant totes les conjectures que feien
i anàvem analitzant, provant, raonant... cada una
d’elles.
Anaven veient que totes les seves conjectures no
eren certes.
Vam crear un ambient de conversa.

2. Valoració del treball.
La valoració del treball realitzat és molt positiva per part de la mestra com per part de
l’alumnat. Ens hauríem de replantejar moltes coses de la manera ( metodologia) que
ensenyem les matemàtiques.
Aquest curs a mi m’ha servit per reflexionar molt i a la vegada he après moltes coses.
M’ha servit a títol personal per entendre millor les matemàtiques i poder fer el traspàs
als alumnes des d’un altre punt de vista molt més motivador i engrescador per als nens
i nenes.
Ens hem proposat a la classe, que cada setmana, farem una activitat que ells en diuen
de “descubricions matemàtiques”.
Jo he exposat aquesta activitat però a la classe ja n’hem posat altres en pràctica i han
estat molt bé.
Per exemple: Vam fer la dels “POLIGRAMES”. Els va agradar tant que quan va sonar el
timbre no volien sortir al pati.
Us poso alguna foto:

Els alumnes anaven realitzant
diferents mostres de
poligrames ( de6,7,8,9...). A
mesura que descobrien algo
ho anaven anotant al full.
Cada vegada que algun nen o
nena trobava alguna cosa la
classe només es centrava en
aquell alumne.

- Aquestes conjectures van ser dels alumnes.

- Aquestes conjectures van ser dels alumnes.

3. Activitat “Taca d’oli”.
Jo, la taca d’oli la faig en primer lloc a la meva companya i paral·lela. A ella li sap molt
greu no poder fer aquest curset ja que per horari no pot i veu que jo sempre arribo i li
explico coses.
Per tant, les activitats que jo vaig provant amb els nens els hi traspasso a ella.
Després penso que la feina ha de ser amb tot el claustre de mestres i començar a
parlar, conversar, reflexionar... sobre com ensenyem les matemàtiques i quines coses
es poden canviar i/o millorar.
El nostre granet de sorra penso que ha de contribuir ha fer una gran muntanya.
Gràcies a les dues.

