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Treballar els 
enunciats de 
problemes 
matemàtics
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▸ Sabem que el gran inconvenient dels enunciats de problemes 
matemàtics  és la gran quantitat d’informació que rebem  en 
poques paraules. I  per això es necessària una bona comprensió, 
per poder descriminar o no diferents dades per trobar la resposta 
final.

▸ En els enunciats de problemes matemàtics diferenciem dues 
parts, l’ enunciativa i la interrogativa. La part interrogativa és la que 
ens planteja el problema i l’ enunciativa és la que ens dóna tota la 
informació necessària per tal de trobar la resposta al problema.

  

Característiques dels enunciats de 
problemes matemàtics:
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▸ Un dels grans  problemes en que es troben els fillets i filletes, és 
que generalment entenen el que se'ls demana (part interrogativa)  
i en canvi no saben utilitzar les dades que se’ls dóna (part 
enunciativa) per trobar la resposta final.

▸ Finalment, un punt a tenir en compte és el de respectar la 
seqüència en la que es planteja el problema, per a una adequada 
comprensió.

  

Característiques dels enunciats de 
problemes matemàtics:
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On és la dificultat a la 
comprensió?

La major part dels fillets i filletes que tenen 
dificultats en resoldre problemes matemàtics, el que 
realment els passa és que no comprenen la part 
enunciativa del problema.
Això provoca que la utilització de les dades que 
finalment ens dóna la solució al problema sigui 
errònia.
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▸ Tractar l’enunciat de qualsevol problema 
matemàtic com un text més.

▸ Dissenyar activitats complementàries que 
puguin ajudar els alumnes amb dificultats de 
comprensió a resoldre el problema.

Què podem fer com 
a mestres?
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▸ Diferents estratègies que els ajudin a 
comprendre correctament els enunciats de 
problemes matemàtics.

▸ Discriminació de dades, quines són útils o no 
per poder resoldre el problema.

▸ L' importància que té la part interrogativa més 
l’enunciativa dels enunciats per poder deduir 
quines operacions haurem de realitzar. 

Què cal ensenyar per 
millorar-ho? 
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Exemple:
Com ho podem fer?

Exemple:

En Joan s’ha comprat una moto de 6.500€. En el moment 
de signar tots els papers dóna 3.500€ i el que falta ho 
pagarà en 12 mensualitats.  Quina quantitat d’euros haurà 
de pagar en Joan cada mes?
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▸ Què val la moto que es compra en Joan?
▸ Quants euros paga en Joan quan firma els papers?
▸ El que li falta per pagar, com ho pagarà?
▸ Que vol dir mensualitats?

Completa:
6500€ són els diners.........................................
3500€ són els diners.........................................
12 són ...............................................................

Activitats complementàries de 
comprensió que podem fer de forma 
oral o escrita:
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MOLTES 
GRÀCIES

Esper que aquesta petita idea de com tractar els 
enunciats de problemes us sigui útil.

Esper que aquesta idea us hagi estat útil. 
Moltes gràcies


