
Les competències metodològiques

4. Competència matemàtica

La competència matemàtica és necessària en la vida personal, escolar i social, ja que
sovint  cal  analitzar,  interpretar  i  valorar  informacions  de  l'entorn  i  l'ús  de  les
eines matemàtiques pot  ser un instrument  eficaç.  Aquesta competència adquireix
realitat  i  sentit  en  la  mesura  que  els  elements  i  raonaments  matemàtics  són
utilitzats per enfrontar-se a situacions quotidianes, per tant, una competència que
caldrà tenir en compte en totes les àrees del currículum i activitats d'aprenentatge.

La competència matemàtica implica l'habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els
números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d'expressió i
raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipu s d'informació, com per
ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per
entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana i el
coneixement científic i el món laboral i social.

És a dir, la competència matemàtica implica el coneixement i maneig dels elements
matemàtics   bàsics   (distints   tipus   de   números,   mesures,   símbols,   elements
geomètrics, etc.) en situacions reals o simulades de la vida quotidiana; elaborar la
informació a través d'eines matemàtiques (mapes, gràfics...) per poder-la interpretar;
posar en pràctica processos de raonament que condueixin a la solució de problemes o
a l'obtenció de la informació. Aquests processos permeten aplicar la  informació  a
una  major  varietat  de  situacions  i  contextos,  seguir  cadenes argumentals
identificant les idees fonamentals, i estimar i jutjar la lògica i validesa d'argumentacions
i informacions. Forma  part  de  la  competència  matemàtica  l'habilitat  per  analitzar,
interpretar  i expressar amb claredat  i  precisió informacions,  dades i argumentacions.
Suposa, també, seguir determinats processos de pensament (com la inducció i la
deducció, entre altres) i aplicar alguns algoritmes de càlcul o elements de la lògica, fet
que condueix  a  identificar  la  validesa  dels  raonaments  i  valorar  el  grau  de
certesa associat als resultats derivats dels raonaments vàlids.

També implica una disposició favorable i de progressiva seguretat i confiança vers la
informació i les situacions (problemes, incògnites, etc.) que conten en elements i
suports matemàtics,  així  com  en la seva  utilització quan la situació  ho aconsella,
basades  en  el  respecte  i  el  gust  per  la  certesa  i  en  la  recerca  per  mitjà  del
raonament.

L'assoliment d'aquesta competència s'aconsegueix en la mesura que els
coneixements, les habilitats i actituds matemàtics s'apliquen de manera espontània a
una àmplia varietat de situacions, provinents d'altres camps de coneixement i de la
vida quotidiana, la qual cosa augmenta la possibilitat real de seguir aprenent al llarg de
la vida, tant en l'àmbit escolar o acadèmic com fora d'aquest, i afavoreix la participació
efectiva en la vida social.


