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Constants i variables en les Idees Centrals

IDEES CENTRALS DE MATEMÀTIQUES 
DE NOMBRES I OPERACIONS

2

https://sites.google.com/xtec.cat/idees-centrals-matematiques-ip/blocs-de-continguts/nombres-i-operacions
https://sites.google.com/xtec.cat/idees-centrals-matematiques-ip/blocs-de-continguts/nombres-i-operacions
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Constants i variables en les Idees Centrals
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Constants adaptades al CM



Del pensament additiu al multiplicatiu 





La resta

Com de gran és el resultat d’una resta?

En Simó diu:

-Quan restes números grans, la resposta és un número gran.

-Què en penses d’això?

-Per què?

Se’n parla a la classe en el marc de la conversa de matemàtiques.

Després per parelles representen el que han pensat.
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Algunes respostes

Usa representacions abstractes dels nombres
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Connecta usant l’equivalència
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Connecta usant 
contraexemples per 
descobrir un patró
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Relaciona exemples i 
expressa un patró
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PODEM REPRESENTAR I 
INTERPRETAR QUANTITATS USANT 
NOMBRES

Els nombres es poden comparar analitzant els seus valors 
relatius.
Cada número té un lloc a la recta numèrica.

RELACIONS ENTRE QUANTITATS:

DOS NOMBRES SEMPRE ES 

PODEN COMPARAR

Sumant i restant es poden comparar nombres.
Podem substituir  una operació per una altra que dona igual.

EQUIVALÈNCIA Qualsevol nombre es pot expressar  d’infinites maneres que 
representen el mateix valor. 

PATRONS Podem identificar i descriure patrons de repetició i creixement 
en diferents contextos: numèrics, geomètrics.
Un patró es pot representar de moltes formes amb: material, 
dibuixos, lletres, nombres,...
La representació d’un patró permet establir prediccions i 
reflexions sobre el mateix.
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PENSAMENT MULTIPLICATIU

Representació del producte com a graella: Inclou la idea de 
comptar grups iguals i la de factor multiplicatiu, dóna sentit al 
producte de decimals menors que 1

● Les taules, nova perspectiva
● Comptar multiplicativament
● Relacions multiplicatives per calcular millor
● La distributivitat i el càlcul
● La multiplicació com a raó

La divisió, inversa de la multiplicació. Idea d’agrupar, idea de 
repartir.
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Les taules de multiplicar, nova perspectiva

• Acostumar-se a representar multiplicacions en forma de rectangle. 
Buscar imatges on es faci palès que la multiplicació respon a files per 
columnes.

14Les taules, nova perspectiva

https://agora.xtec.cat/cesire/wp-content/uploads/usu397/2019/10/Idees-centrals.pdf#page=11


Les taules de multiplicar, nova perspectiva

Cercar des de l’inici les relacions multiplicatives entre les taules: 

Com construiries la taula del 4, a partir de la del 2?

I la del 3?

Sabem que 2X4 = 8 ; com sabrem 3X4?

Sabem que 4x4 = 16; quant serà 8x4? Com ho sabem?

Sabem que 3x7 = 21, quant serà 6x7? Com ho sabem? 
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De comptar additivament a comptar 
multiplicativament

Recompta i explica 
com ho fas.
Es presenta a 3r
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De comptar additivament a comptar 
multiplicativament



Pensament additiu: aplicar 

flexiblement la suma i la resta a 

situacions concretes

Els nombres es poden manipular de manera flexible a base 

d’unir-los, separar-los i comparar-los en diferents contextos, 

anant més enllà de la memorització de taules. 

Pensament multiplicatiu primerenc:

aplicar flexiblement la multiplicació 

i la divisió a situacions concretes.

Podem representar el pensament multiplicatiu de diverses 

maneres:  amb paraules, diagrames, expressions simbòliques i 

algorismes escrits.

REPRESENTACIÓ Hi ha moltes maneres de representar els nombres. Cada manera 

destaca alguna cosa  diferent del nombre.

CONNEXIÓ Es relacionen dues formes de recompte, additiva i la 

multiplicativa
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Les taules de multiplicar, nova perspectiva

• A mida que es construeixen les taules, anar omplint la taula i 
s’observen les peculiaritats

19



Les taules de multiplicar, nova perspectiva

Observem la taula, pensem i descobrim
Pensar preguntes que estimulin el coneixement sobre els nombres i la 
multiplicació:
• Busca nombres que només hi siguin una vegada. Quins són? Per què 

només hi son una vegada?
• Busca nombres que hi siguin més de quatre vegades?
• Algun hi és tres vegades?
• Hi ha simetria a la taula? On?
• Muntar jocs sobre la taula: aparellaments, bingos,...
Què es promou amb aquesta activitat?
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Les taules de multiplicar, nova perspectiva

4t. Conversa 
mentre s’observa 
la taula de 12 x 12
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Les taules de multiplicar, nova perspectiva

Preguntes que posen de manifest relacions multiplicatives

• Com et pot ajudar saber 3 x 7 per descobrir 9 x7?

• Buscar a la taula divisions equivalents? Com són entre 
elles?
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Les taules de multiplicar, nova perspectiva

• Com establiries l’analogia de multiplicar per 3, 30 i 300? Pensa en el
material de base 10: unitats, desenes, centenes

• Quina importància té fer aquesta extensió?
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Pensament multiplicatiu primerenc:

aplicar flexiblement la multiplicació 

i la divisió a situacions concretes.

Podem representar el pensament multiplicatiu de diverses 

maneres:  amb paraules, diagrames, expressions simbòliques i 

algorismes escrits.

Es poden representar situacions de multiplicació com a 

problemes de grups iguals, problemes de comparació, 

combinacions (problemes cartesians) i problemes d'àrea 

(arranjament en files i columnes).

Usant les propietats de les 

operacions i dels nombres podem 

resoldre càlculs

Transformar, usar operacions inverses, aplicar propietats 

operacions són estratègies associades al càlcul.

RAONAMENT I PROVA Identifica patrons i propietats

Argumenta posant exemples i  donat raons lògiques.

REPRESENTACIÓ Descriu el procés matemàtic seguit.

Usa el llenguatge matemàtic per representar els descobriments.

CONNEXIÓ Connecta patrons i propietats.

Relaciona diferents representacions d’una situació. 24



Les taules de multiplicar, nova perspectiva

4t. Remirant les 
taules
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Pensament multiplicatiu primerenc:

aplicar flexiblement la multiplicació 

i la divisió a situacions concretes.

Podem representar el pensament multiplicatiu de diverses 

maneres:  amb paraules, diagrames, expressions simbòliques i 

algorismes escrits.

La divisió i la multiplicació són inverses.

Usant les propietats de les 

operacions i dels nombres podem 

resoldre càlculs

Transformar, usar operacions inverses, aplicar propietats 

operacions són estratègies associades al càlcul

Podem aplicar la relació inversa entre la multiplicació i la divisió 

en fer càlculs.

REPRESENTACIÓ Descriu el procés matemàtic seguit

Usa el llenguatge matemàtic per representar els descobriments

CONNEXIÓ Connecta operacions.
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Descompondre multiplicativament
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Descompondre multiplicativament



Pensament multiplicatiu primerenc:

aplicar flexiblement la multiplicació i 

la divisió a situacions concretes.

Podem representar el pensament multiplicatiu de diverses 

maneres:  amb paraules, diagrames, expressions simbòliques i 

algorismes escrits.

Es poden representar situacions de multiplicació com a 

problemes de grups iguals, problemes de comparació, 

combinacions (problemes cartesians) i problemes d'àrea 

(arranjament en files i columnes).

REPRESENTACIÓ Crear representacions bàsiques d’idees matemàtiques (usant 

materials manipulatius, accions, dibuixos, nombres, diagrames, 

taules, inventant codis).

Hi ha moltes maneres de representar els nombres. Cada manera 

destaca alguna cosa  diferent del nombre.

Sempre hi ha moltes representacions d'una forma determinada.

PATRONS Podem identificar i descriure patrons de repetició i creixement en 

diferents contextos: geomètrics.

Un patró es pot representar de moltes formes amb: material, 

dibuixos, lletres, nombres,...
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Relacions multiplicatives per calcular millor

Ordena les quatre multiplicacions de més fàcil a més difícil, si pot ser 
sense resoldre-les. Explica com ho fas
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Estimar resultats

Què preguntaries i per què?

A. Quant és 32 x 22?

A. Com saps que 32 x 22 està entre 600 i 1200 sense multiplicar?
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Estimar resultats

• 5 x 27 =

• 15 x 32 =

• 28 x 49 =

• 125 x 46 =

• Com ho fas?
Has usat alguna d’aquestes estratègies?

– compensació

– buscar desenes o centenes exactes

– buscar nombres amics

– arrodonir un factor

– buscar un interval de resultats
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Usant les propietats de les 

operacions i dels nombres podem 

resoldre càlculs

Els càlculs numèrics mentals poden ser aproximats canviant 

nombres per altres que són molt propers i mes fàcils de calcular 

mentalment. Arrodonir, compensar, transformar, usar 

operacions inverses, aplicar propietats operacions són 

estratègies associades al càlcul,

Propietat Les propietats permeten transformar operacions 

RAONAMENT I PROVA Identifica patrons i propietats

Argumenta posant exemples i  donat raons lògiques.

CONNEXIÓ Connecta patrons i propietats.

Relaciona diferents representacions d’una situació.
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Relacionar representacions amb el càlcul
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•Com has decidit cada parella?

•Si tu has usat un mètode diferent per 
calcular mentalment 18x5, podries fer-ne  
un dibuix?
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Usant les propietats de les 

operacions i dels nombres podem 

resoldre càlculs

Els càlculs numèrics mentals poden ser aproximats canviant 

nombres per altres que són molt propers i més fàcils de calcular 

mentalment. Arrodonir, compensar, transformar, usar 

operacions inverses, aplicar propietats operacions són 

estratègies associades al càlcul, per exemples 12x15= 12x3x5= 

36x5 = 36x10:2

Hi ha molts algorismes per resoldre una operació.

Comprendre i recordar els fets matemàtics (taules ) i utilitzar 

diverses estratègies facilita els càlculs

REPRESENTACIÓ Crear representacions bàsiques d’idees matemàtiques (usant 

materials manipulatius, accions, dibuixos, nombres, diagrames, 

taules, inventant codis).

Hi ha moltes maneres de representar els nombres. Cada manera 

destaca alguna cosa  diferent del nombre.

Sempre hi ha moltes representacions d'una forma determinada.

Relacionar representacions
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La distributivitat i el càlcul

Resoldre 13 x 59 de diverses maneres fent ús de la propietat 
distributiva i el càlcul mental

13

59
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La distributivitat i el càlcul

42

Mirant el quadre en l’altre sentit 
correspon a 13x59



La distributivitat i el càlcul

x 20 20 10 9 59

3 60 60 30 27 177

10 200 200 100 90 590

13 260 260 130 117
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Usant les propietats de les 

operacions i dels nombres podem 

resoldre càlculs

Els càlculs numèrics mentals poden ser aproximats canviant 

nombres per altres que són molt propers i més fàcils de calcular 

mentalment. Arrodonir, compensar, transformar, usar 

operacions inverses, aplicar propietats operacions són 

estratègies associades al càlcul, per exemples 12x15= 12x3x5= 

36x5 = 36x10:2

Hi ha molts algorismes per resoldre una operació.

Comprendre i recordar els fets matemàtics (taules ) i utilitzar 

diverses estratègies facilita els càlculs

REPRESENTACIÓ Crear representacions bàsiques d’idees matemàtiques (usant 

materials manipulatius, accions, dibuixos, nombres, diagrames, 

taules, inventant codis).

Hi ha moltes maneres de representar els nombres. Cada manera 

destaca alguna cosa  diferent del nombre.

Sempre hi ha moltes representacions d'una forma determinada.

Relacionar representacions
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Compondre i descompondre multiplicativament

• 3000 com a producte de: 
– 3 nombres
– 4 nombres
– 5 nombres
– De nombres diferents del 10
– El màxim número de nombres
Com s’hi arriba?

• 462 com a producte de dos nombres consecutius. Com els cerques?
Podries escriure algun altre producte igual a 462 amb nombres de
dues xifres? Com el trobes? Utilitzar la calculadora?, com es passa
d’un a l’altre?
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Usant les propietats de les 

operacions i dels nombres podem 

resoldre càlculs

Els càlculs numèrics mentals poden ser aproximats canviant 

nombres per altres que són molt propers i més fàcils de calcular 

mentalment. Arrodonir, compensar, transformar, usar 

operacions inverses, aplicar propietats operacions són 

estratègies associades al càlcul, per exemples 12x15= 12x3x5= 

36x5 = 36x10:2

Comprendre i recordar els fets matemàtics (taules ) i utilitzar 

diverses estratègies facilita els càlculs

CONNEXIONS Connecta propietats de les operacions i dels nombres per fer 

càlculs.

Relaciona per analogia.
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La multiplicació com a raó: 
el problema dels ordinadors

24 alumnes, 2 ordinadors per cada 3 alumnes.

Veiem algunes respostes de com es resol un problema de multiplicar 
amb significat de raó. La representació gràfica és l'estratègia utilitzada, 
no el fet de multiplicar.
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Expressa dues sèries additives i les relaciona
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Divideix 24 en grups de 3
mitjançant l’arbre.
Assigna dos a cada tres utlitzant 
l’arbre
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La representació inclou les operacions



I els algorismes, què?

Procediments estructurats que es poden usar en moltes situacions. No
han de ser l’objectiu primordial a l’Educació Primària. El repte és
calcular amb sentit numèric què significa mirar els nombres en context
i després decidir quina estratègia és més eficient i convenient. (Fosnot,
Dolk; 2001)

El raonament quantitatiu és més que el raonament sobre els nombres i
més que l’habilitat de càlcul. És tenir consciència de la situació en la
que cal aplicar els nombres i el càlcul. (Thompson 1995)
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• Explicar/justificar els següents mètodes de dividir:
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Els nombres es poden compondre i 
descompondre de forma simultània 
additivament i multiplicativament.
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Per treballar

Parla amb les mestres del cicle mitjà sobre quin és el tractament que 
donen a les taules de multiplicar. Quin enfocament els suggeriries per 
millorar-ne el treball? Justifica la resposta

Penja la teva aportació a http://bit.ly/3cpN8A7 abans del 3 d’abril

Mira’t les propostes dels altres
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http://bit.ly/3cpN8A7


Moltes gràcies

Salut
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