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1. Introducció:  

dels continguts matemàtics a  

l’alfabetisme i la competència 

matemàtica 

 



“En Pol fa cinc fitxes cada dia …  
o quan el coneixement matemàtic es mesura a partir de la 

quantitat de fitxes que els nens fan a l’escola"  
 
En Pol és un alumne de P5 que té tres quaderns de 30 pàgines per treballar els 
continguts de matemàtiques. Quan acaba cada trimestre en Pol porta a casa totes 
les fitxes que ha fet a l’escola, els seus pares hi fan un cop d’ull i les guarden en un 
prestatge de l'habitació d’en Pol. 
 
Un dia en Pol juga a la seva habitació amb l’Andreu, que és un amic seu que va a una 
altra escola en la qual fan molt poques fitxes (només en alguna ocasió representen 
en el paper el que han observat, manipulat i experimentat prèviament).  
 
Quan ve la mare de l’Andreu a buscar-lo, entra a l'habitació d’en Pol i veu el 
prestatge ple de fitxes. S'interessa per elles i la mare d’en Pol li explica que està 
molt contenta amb el col·le del seu fill perquè treballen molt ... cada dia fan 
almenys cinc fitxes!!! La mare de l’Andreu queda sorpresa, i sense dir “ni mu”, 
pensa que el seu fill no deu treballar gens perquè mai porta fitxes a casa …  
 
L'endemà la mare de l’Andreu demana una reunió amb la mestra i li diu que el fill de 
la seva veïna treballa molt més que el seu perquè porta a casa moltes fitxes i el seu 
no …  
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Es retroalimenten 

 

 
 

 

 

 

Comprensió, ús i valoració 

en diversos contextos 

ALFABETISME MATEMÀTIC/COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 

 

 La capacitat d’usar de manera comprensiva i eficaç els 

coneixements matemàtics que s’aprenen a l’escola i 

d’aplicar-los a les situacions de la vida quotidiana.  



 

2. Quins recursos/contextos 

d’aprenentatge podem usar per 

ajudar els nens i nenes a 

desenvolupar l’alfabetisme o la 

competència matemàtica? 

  



PIRÀMIDE DE L’ALIMENTACIÓ 

(Sociedad Española de Nutrición Alimentaria, 2004) 



Situacions de vida quotidiana: contextos reals 

Materials manipulables: inespecífics, 

comercialitzats o dissenyats pels mestres 

Recursos lúdics: jocs 

Recursos populars: 

contes, cançons, dites 

Recursos 

tecnològics: 

ordinador 

Paper 

PIRÀMIDE DE L’EDUCACIÓ MATEMÀTICA (Alsina, 2010) 





3. Recursos per treballar la 

lògica dels 3 als 8 anys 



 Comprendre patrons, relacions i funcions. 

 

 Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques amb 
símbols apropiats. 

 

 Usar models matemàtics per representar i comprendre relacions 
quantitatives. 

 

 Analitzar canvis en diversos contextos.  

Principis i Estàndars per a l’Educació Matemàtica 

 (NCTM, 2000) 



Identificar Relacionar Operar 

Lògica 

(qualitats 

sensorials) 

Reconeixement de les 

diferents qualitats 

sensorials i els  seus 

atributs. 

 

Agrupacions per criteris 

qualitatius afirmatius i 

negatius, amb un 

plantejament directe o 

invers. 

 

Classificacions,  

ordenacions, 

correspondències i 

seriacions d’ elements 

per criteris qualitatius. 

 

Patrons: anàlisi, 

recerca de regularitats 

i representació.  

 

Operacions 

qualitatives: canvis de 

qualitats. 

 

Taules i gràfics per a 

analitzar constants i 

canvis entre situacions.  

Alsina, A. (2004). Desarrollo de competencias matemáticas con recursos lúdico-

manipulativos (de 6 a 12 años). Madrid: Narcea  

 

Alsina (2011). Com desenvolupar el pensament matemàtic. Els continguts 

matemàtics: propostes didàctiques per a l’Educació Infantil. Vic: Eumo Editorial 



En contextos de vida quotidiana 
“El pati de l’escola” 

 Lloc d’implementació: Escola Fernando Feliz, Gerena (Sevilla). 

 

 Nivell: 3-6 anys 

 

 Mestres responsables de la implementació: Araceli Buzón 
Hoyos, Luisa Mª Martín Ojeda, Eloísa Mateos Falantes i Esperanza 
Méndez Carrasco. 

 

 Repte: descobrir si al pati de l’escola hi ha matemàtiques 

 

 Continguts matemàtics treballats:  

 
 Agrupacions 

 Relacions d’equivalència: Classificació 

 Relacions d’ordre: Ordenació 

 Correspondències i seriacions 

 

 Assessorament pedagògic: Àngel Alsina 



Sortim al pati i els mostrem els materials 



Agrupem les pales a partir dels seus atributs: “les pales 

vermelles” 



Classifiquem les peces de construcció segons la seva 

forma 



Associem les galledes i les pales segons el seu color (una 

galleda verda amb una pala verda) 



Seriem les pales segons el seu color (patró: vermell-blau) 



Ordenem pedres segons la seva mida 



A l’aula representem les accions que hem fet al pati en un paper 



Exposem a les famílies el treball que hem fet a través d’un mural 



 Tenen diferents qualitats i atributs. 

 

 Els atributs es defineixen oralment (per 
exemple, “els blaus”), o bé gràficament (amb 
etiquetes). 

 

 Es diuen estructurats perquè tenen una forta 
estructura interna (combinacions). 

 

 Totes les peces difereixen almenys en un 
atribut, pel que no hi  ha cap peça repetida. 

A partir de materials manipulables 
“Materials lògics estructurats” 



Blocs Lògics de Dienes 















 

 Reconèixer els atributs a 

partir de bandes 

 

 

 

 

 A partir de daus 

Reconèixer qualitats sensorials: reconeixement d’atributs 





 

 A partir de la ruleta 

 

 

 

 

 

 El joc de la peça 

amagada 

 



Reconèixer qualitats sensorials: agrupacions 

 Agrupacions per una 

qualitat comú, amb una 

etiqueta afirmativa.  

 



 Agrupacions d’elements 

per una qualitat comú, 

amb una etiqueta 

negativa. 

 

 

 

 Agrupacions d’elements 

per una qualitat comú, 

amb un plantejament 

invers. 

 

 



 

 Agrupacions d’elements 

per dues qualitats 

comuns: el joc de la “i”. 

 

 

 

 

 Agrupacions d’elements 

per dues qualitats 

comuns: el joc de la “o”.  

 



Relacionar qualitats sensorials 

 Classificacions: fer subgrups a partir d’un criteri 

qualitatiu preestablert  



 Ordenacions: hi ha un màxim, un mínim 

i una gradació 

 



Material sensorial Montessori 







 

 Correspondències 

qualitatives: 

aparellaments, 

associacions. 

 

 

 

 

 











Sèries i 

patrons 







Comprensió i anàlisi de patrons  

Multilink 





• Fes altres sèries que segueixin aquest mateix patró, però usant 

elements diferents: 

 

 
 



• Analitza la sèrie i omple la taula: 

Recerca de regularitats 

 

 

 

1 mòdul    2 mòduls 

Patró Quadrats 
grocs 

Quadrats  
verds 

Quadrats en total 

1 mòdul 2 1 3 

2 mòduls 4 2 6 

3 mòduls       

4 mòduls       

5 mòduls       

6 mòduls       

7 mòduls       

8 mòduls       

• Quants quadrats grocs hi hauria en 10 mòduls?; i verds?; i en 

total? 



Operar qualitats sensorials 

 Observar canvis en l’entorn: el dia i la nit  





 

 Operadors lògics directes 

 

 

 



Operadors lògics inversos 







 

4. Recursos per treballar els 

nombres i operacions  

dels 3 als 8 anys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Comprendre els nombres, les maneres de 

representar-los, les relacions entre nombres i 

els sistemes numèrics. 

 

 Comprendre els significats de les operacions 

i com es relacionen unes amb unes altres. 

 

 Calcular eficaçment i fer estimaciones 

raonables.  

Principis i Estàndars per a l’Educació Matemàtica 

 (NCTM, 2000) 



Identificar Relacionar Operar 

Lògica 

(qualitats 

sensorials) 

Reconeixement de les 

diferents qualitats 

sensorials i els  seus 

atributs. 

Agrupacions per criteris 

qualitatius afirmatius i 

negatius, amb un 

plantejament directe o 

invers. 

Classificacions,  

ordenacions, 

correspondències i 

seriacions d’ elements 

per criteris qualitatius. 

Operacions 

qualitatives: canvis de 

qualitats. 

Numeració i 

càlcul 

(quantitats) 

Reconeixement i 

comprensió dels 

quantificadors i dels 

nombres naturals. 

Lectura i representació. 

Agrupacions per criteris 

quantitatius. 

Classificacions,  

ordenacions, 

correspondències i 

seriacions d’ elements 

per criteris 

quantitatius. 

 

Operacions 

quantitatives: canvis de 

quantitats. 

Alsina, A. (2004). Desarrollo de competencias matemáticas con recursos lúdico-

manipulativos (de 6 a 12 años). Madrid: Narcea  

 

Alsina (2011). Com desenvolupar el pensament matemàtic. Els continguts 

matemàtics: propostes didàctiques per a l’Educació Infantil. Vic: Eumo Editorial 



 Lloc d'implementació: Escola Marta Mata, Girona. 

 

 Nivell: 5-6 anys 

 

 Mestres responsables de la implementació: Montse Planas de 
Farners 

 

 Repte: descobrir per a què serveixen els números 

 

 Continguts matemàtics treballats:  

 
 Observació de números escrits en l’entorn inmediat (el barri). 

 Comprensió de la finalitat dels números (per a què serveixen?) 

 Classificació de números (parells i senars) 

 

 Assessorament pedagògic: Àngel Alsina 
 

En contextos de vida quotidiana  
“Lletres i números del nostre barri” 



   

Fem una sortida pels voltants de l’escola a observar números 



Trobem un rètol amb el nom d’un carrer: hi ha lletres i números 



Observem que hi ha “números moooooolt llaaaaargs”  



Mirem i toquem els números que serveixen per a identificar les cases 





Descobrim que el primer número és sempre el mateix: un 5. Canvia 

només l’últim número (2, 4, 6, ...)  





Ara canvia també el primer número. Ja no és un 5, és un 6, però l’últim 

número sempre és 0, 2, 4, 6 ó 8 





Observem l’altre costat del carrer i descobrim que el primer número també 

és diferent (el 4) i que l’últim número és sempre 1, 3, 5, 7 ó 9  



També descobrim números en les bústies, en els comptadors de la llum i del gas, ... 



En les matrícules dels cotxes ... 



En cartells i cotxes publicitaris 



Amb materials manipulables 
“Materials inespecífics i didàctics” 







Agrupacions d’elements a partir d’un criteri 

quantitatiu 



Lectura i representació de números 



Representació concreta de quantitats  

a través de dibuixos, etc.  





   

 



Representació pictòrica de quantitats  

A  través de signes  

X X X    / / /   o o o 



Representació simbòlica de quantitats  

a través de símbols (números convencionals)  





Representació i lectura a la recta numèrica 

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Estimate/estimate.html 

 





Representació i lectura a l’àbac 



Comparació de quantitats 





 

       Relacionar quantitats   
 

Relacions d’equivalència: classificacions  

 

Relacions d’ordre: ordenacions 

 

Correspondències quantitatives,  

aparellaments o associacions 

 

Seriacions  



Classificacions 







Ordenacions 



Correspondències quantitatives, aparellaments o 

associacions 

 







Seriacions 

 



 

Operar quantitats 
 

Composició i descomposició de quantitats 

  

Noció d’afegir (juntar, reunir, sumar, …) 

  

Noció de treure (en els dos sentits: sis menys dos; de 

dos per arribar a sis) 

 

 Càlcul mental 



 

 Operar significa transformar, canviar.  

 

 Tres aspectes de les operacions: 

comprensiu, aplicat i tècnic 

 

 Quatre tipus d’operacions: amb material,  

mental, amb recursos tecnològics i  escrit.  



Composició i descomposició de quantitats 









Càlcul amb material manipulable 





Reglets Numèrics M. A. Canals ( Educació Primària) 





Regletes Cuisenaire 



Blocs multibase de Dienes 







Propietats de les operacions: propietat conmutativa 







Los divisores de un número 



El máximo común divisor 



Del càlcul amb material al càlcul 

mental: imaginar quantitats 







Càlcul mental 







Càlcul amb recursos tecnològics  

(TIC/TAC) 







  http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00012/puzzel1.html 

Instituto Freudenthal (Universidad de Utrecht, Holanda) 

 

“Si una poma pesa 200 grams: quantes pomes hi haurà en 

3 quilos?; quantes pinyes en 2 quilos?; quantes taronges 

en un quilo i mig?” 

 

   



Van fent comprovacions, primer per assaig i error, fins a trobar algunes 

equivalències: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 poma pesa 200 grams 

5 pomes 1000 grams (1kg) 

4 pinyes pesen com 5 pomes 

Cada pinya pesa 250 grams 

 

 



Una poma (200 gr.) i una pinya (250 gr.) pesen el mateix que tres 

taronges (450 gr.) 

Per tant, una taronja pesa 150 gr. 



I ja es pot donar una solució al problema plantejat:  

 

- En 3 quilos de pomes hi ha 15 pomes (200 gr. cada poma) 

- En 2 quilos hi ha 8 pinyes (250 gr. cada pinya) 

- En 1,5 quilos hi ha 10 taronges (150 gr. cada taronja) 

 



 

5. Recursos per treballar la 

geometria dels 3 als 8 anys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Analitzar característiques i  propietats de les formes d'una, dues i 
tres dimensions i desenvolupar arguments matemàtics sobre 
relacions geomètriques. 

 

 Especificar posicions i descriure relacions espacials usant geometria 
de coordenades i altres sistemes de representació. 

 

 Aplicar transformacions i usar la geometria per analitzar situacions 
matemàtiques. 

 

 Usar la visualització, el raonament espacial, i la modelització 
geomètrica per resoldre problemes.  

Principis i Estàndars per a l’Educació Matemàtica 

 (NCTM, 2000) 



Identificar Relacionar Operar 

Lògica 

(qualitats sensorials) 

Reconeixement de les diferents 

qualitats sensorials i els  seus 

atributs. 

Agrupacions per criteris 

qualitatius afirmatius i negatius, 

amb un plantejament directe o 

invers. 

Classificacions,  

ordenacions, 

correspondències i 

seriacions d’ elements per 

criteris qualitatius. 

Operacions qualitatives: 

canvis de qualitats. 

Numeració i càlcul 

(quantitats) 

Reconeixement i comprensió 

dels quantificadors i dels 

nombres naturals. Lectura i 

representació. 

Agrupacions per criteris 

quantitatius. 

Classificacions,  

ordenacions, 

correspondències i 

seriacions d’ elements per 

criteris quantitatius. 

Operacions quantitatives: 

canvis de quantitats. 

Geometria 

(posicions i formes) 

Reconeixement de posicions: 

dins-fora; sobre-sota; ... 

Reconeixement de les propietats 

geomètriques de les formes: 

línies, figures i cossos. 

Classificacions, 

ordenacions, 

aparellaments i seriacions 

segons la posició o la 

forma. 

Canvis de posició i de 

forma: operacions 

geomètriques (girs, 

simetries, etc.). 

Alsina, A. (2004). Desarrollo de competencias matemáticas con recursos lúdico-

manipulativos (de 6 a 12 años). Madrid: Narcea  

 

Alsina (2011). Com desenvolupar el pensament matemàtic. Els continguts 

matemàtics: propostes didàctiques per a l’Educació Infantil. Vic: Eumo Editorial 



 Lloc d'implementació: Escola San Cernin, Pamplona  

 

 Nivell: 3-6 anys 

 

 Mestres responsables de la implementació: Ana Erro, Ana Estrella 
Ramírez, Sara Usoz i Beatriz Vázquez 

 

 Repte: descobrir les formes que hi ha al parc 

 

 Continguts matemàtics treballats:  

 
 Identificació de les posicions relatives dels elements del parc. 

 Reconeixement de propietats geomètriques dels objectes del parc (els que 
roden, els que no roden, els que roden algunes vegades). 

 Identificació d’objectes amb forma d’esfera, prisma, cilindre, con i piràmide. 

 Identificació de figures planes en els objectes del parc (triangles, cercles, 
quadrilàters, ...) 

 Reconeixement de diferents tipus de línies (rectes i corbes) 

 

 Assessorament pedagògic: Àngel Alsina 

En contextos de vida quotidiana  
“Geometria al Parc Yamaguchi” 



Visitem el Parc de Yamaguchi per aprendre geometria 



Prèviament, a classe 

classifiquem objectes 

segons la seva forma: els 

que roden sempre, els 

que no roden mai i els que 

roden algunes vegades. 

També classifiquem 

figures segons si tenen 

els costats rectes o 

corbes. 



Observem un plànol senzill i fem un itinerari, perquè per visitar el parc 

tindrem també un plànol 



Al parc observem formes 

geomètriques de dues i 

tres dimensions, i prenem 

fotografies: un cilindre … 



Una esfera 



Un cercle 



En el banc hi ha molts rectangles 



A classe observem les propietats geomètriques de les formes a la 

pissarra digital 



Composem i descomposem formes 



Sessions de psicomotricitat  







Jocs motrius 





Reconeixement de propietats geomètriques de les formes  

en el poble o la ciutat (edificis, obres d’art, etc.) 









Reconeixement de propietats geomètriques  

de les formes en l’entorn de l’escola 

 



Reconeixement de propietats geomètriques  

de les formes en els aliments (CEIP Diputació, Barcelona) 







Amb materials manipulables 



Bambouchi 





Polydron 









Pattern Blocks 



2-3 anys 

Identifiquen formes: agrupacions (files, pilons, etc.)   





Relacionen formes: aparellaments 

 



Operen formes: composició de figures 

senzilles (cases, castells, animals, flors, 

etc.) 





Cambios de posición (simetría) 



(4-5 anys) 

Relacionen formes: aparellaments amb una intencionalitat més 

simbòlica (vaixells, etc.) 







Operen formes: composició de figures a través de la simetria (figura humana, 

estrelles, flors, etc.) 







(5-6 anys) 

Operen formes: composició de figures complexes a través de la simetria 







Tangram 











Geoplà 





Recursos literaris (contes) 

 















































Recursos informàtics 



http://www.uco.es/~ma1marea/Recursos/Geoplano.swf  



Geoplà coordenades: permet dibuixar figures a partir de coordenades (Utah 

State University) 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_303_g_4_t_3.html?open=acti

vities&from=category_g_4_t_3.html 

Calcula el perímetre i l’àrea de la figura creada 



Tangram: composició i descomposició de figures (Utah State University) 

 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_291_g_4_t_3.html?open=activiti

es&from=category_g_4_t_3.html 



http://myweb.tiscali.co.uk/artofanam

orphosis/software.html  

Programa Anamorphme20 

http://myweb.tiscali.co.uk/artofanamorphosis/software.html
http://myweb.tiscali.co.uk/artofanamorphosis/software.html
http://myweb.tiscali.co.uk/artofanamorphosis/software.html
http://myweb.tiscali.co.uk/artofanamorphosis/software.html
http://myweb.tiscali.co.uk/artofanamorphosis/software.html
http://myweb.tiscali.co.uk/artofanamorphosis/software.html
http://myweb.tiscali.co.uk/artofanamorphosis/software.html
http://myweb.tiscali.co.uk/artofanamorphosis/software.html
http://myweb.tiscali.co.uk/artofanamorphosis/software.html
http://myweb.tiscali.co.uk/artofanamorphosis/software.html
http://myweb.tiscali.co.uk/artofanamorphosis/software.html
http://myweb.tiscali.co.uk/artofanamorphosis/software.html


Representació gràfica i plàstica 













6. Recursos per treballar la 

mesura dels 3 als 8 anys 



 Comprendre els atributs mesurables dels objectes i les 

unitats, sistemes, i processos de mesura. 

 

 Aplicar tècniques apropiades, eines i fórmules per 

determinar mesures.  

  
 

NCTM (2003) 

Principis i Estàndars per a l’Educació Matemàtica 

 (NCTM, 2000) 



Identificar Relacionar Operar 

Lògica Reconeixement de les 

diferents qualitats sensorials 

i els  seus atributs. 

Agrupacions per criteris 

qualitatius 

Classificar, ordenar, 

associar i seriar elements 

per criteris qualitatius. 

Operacions qualitatives: 

canvis de qualitats. 

Numeració i càlcul Reconeixement i comprensió 

dels quantificadors i les 

quantitats elementals. 

Lectura i representació. 

Agrupacions per criteris 

quantitatius. 

Classificar, ordenar, 

associar i seriar per 

criteris quantitatius. 

 

Operacions quantitatives: 

canvis de quantitats. 

Geometria Reconeixement de posicions 

i de formes. 

Classificar, ordenar, 

associar i seriar por 

criteris de posició o de 

forma. 

Operacions geomètriques: 

canvis de posició i de 

forma (girs, simetries, etc.). 

Mesura Reconeixement de 

magnituds contínues.  

Agrupacions per criteris de 

mesura. 

Classificar, ordenar, 

associar i seriar elements 

segons la magnitud. 

Composició de magnituds. 

Alsina, A. (2004). Desarrollo de competencias matemáticas con recursos lúdico-manipulativos (de 6 a 

12 años). Madrid: Narcea  

 

Alsina (2011). Com desenvolupar el pensament matemàtic. Els continguts matemàtics: propostes 

didàctiques per a l’Educació Infantil. Vic: Eumo Editorial 



En contextos de vida quotidiana 
“Detectius en el Parque del Mundo” 

 Lloc d'implementació: Escola Doña Mayor de Navarra, Pamplona 

 

 Nivell: 5-6 anys 

 

 Mestres responsables de la implementació: Yolanda Santafé Dencausa; 
Sonia Jurío Burgui i Raquel de la Rosa Fernández 

 

 Repte: com mesurar el perímetre del tronc d’un cedre? 

 

 Continguts matemàtics treballats:  

 

 Comprender els atributs mesurables dels arbres i les unitats, sistemes, i 
processos de mesura. 

 Aplicar tècniques apropiades iinstruments per a determinar mesures. 

 Establir correspondències respecte a la mesura del tronc d’un arbre. 

 Elaborar i consensuar un símbol que representi el diàmetre d’un tronc. 

 

 Assessorament pedagògic. Àngel Alsina 

 



Cada equip s’encarrega de mesurar el perímetre d’un arbre amb una 

cinta mètrica d’un metre.  





Amb la cinta mètrica d’un metre no podem mesurar el perímetre del cedre del 

Líban. Demanem la cinta a un altre grup, però tot i així és impossible.  



El mesurem amb pals, però cada pal és de diferent longitud.  



Al final decidim mesurar-lo juntant els braços i bordejant entre tots l’arbre 



A l’aula representem la mesura del cedre 



Després ens posem en línia recta i, amb una cinta mètrica de 5 metres que hi 

ha a l’aula descobrim quant mesura el perímetre del tronc del cedre.  



Algunes representacions en el paper del resultat de les mesures 



LONGITUD: curt-llarg 

Comparem la llargada dels 

mitjons 









LONGITUD: baix-alt 

“Identifiquem la nostra alçada” 



“Comparem la nostra alçada 

amb el nas” 



Fins on arriba el nostre nas .... 





GRUIX: prim-gruixut 

“Identifiquem el gruix de  les nostres cames” 



    

Escola Cabanillas-Tudela 

Tutors: Marta Vega, Gloria i Mariano 

Assessorament pedagògic: Angel Alsina  

Amb materials manipulables 
“Mesurem i ens divertim” 



CAS 1: PRÀCTICA DE MESURA DE LA LONGITUD  

AMB UNITATS NO CONVENCIONALS 

 



Compten les vegades que hi cap la mà i ho representen en el 

paper  



Arriben a la conclusió que surt diferent mesura perquè les mans 

són diferents 



El següent pas consisteix en pensar què poden fer per tenir mans 

iguals: fan mans de cartolina i les decoren 



Amb les mans mesuren moltes 

coses de la classe … 

…inclosa la famosa taula 



Ho representen en un paper  



I poden comprovar que aquesta vegada sí que la taula mesura el 

mateix, i no importa qui la mesuri.  

 



CAS 2: PRÀCTICA DE MESURA DE LA 

MASSA 

Una nena porta a classe uns bombons en motiu del seu aniversari  



Es proposen fer més bombons. Quan la mestra pegunta amb 

què podem pesar els ingredients, un dels nens diu “amb un 

pesador” … 



La mestra demana als nens i nenes que portin “pesadors” de casa 



A l’escola també hi ha una balança 



La mestra explica com funciona cada balança 



Després, durant diverses sessions els nens i nenes aprenen a fer 

servir les balances 



I arriba el moment de fer els bombons … pesen la xocolata, els 

cereals i els fruits secs. 



Finalment preparen la recepta: la xocolata al microones, barregen 

els ingredients … 



Fan boletes amb dues 

culleres … 

... I ja tenen els bombons 



CAS 3: PRÀCTICA DE MESURA DE LA CAPACITAT 



El mestre demana als nens i nenes que portin diferents tipus 

d’envasos 



Una vegada tenen els envasos, n’escullen un com a referència 

UN LITRE 



Comencen les estimacions i les comprovacions 



Classifiquem segons la capacitat: 1 litre, més d’un litre, menys 

d’un litre 



No tenen cap problema quan han de dir la quantitat d’aigua 

que cap en un recipient d’un litre, dos litres o cinc litres 



Però quan han de dir la quantitat d’aigua que cap en un recipient 

d’un litre i mig sorgeix el problema 



Se’ls  presenta el mig litre  



Fan estimacions amb el mig litre … 



I amb l’ajuda del mestre, arriben a la conclusió que per saber la 

quantitat de líquid que cap en una ampolla d’un litre i mig han 

d’usar “el mig litre” 



Però com portar el compte? 

Amb els litres era més senzill … 

Sorgeix un nou repte! 



I una solució increïble … ELS ALUMNES DECIDEIXEN 

USAR UN SEMICERCLE QUE EQUIVAL A MIG LITRE 



Comencen a calcular … 



UN LITRE I 
MIG!!! 



Van fent les seves comprovacions i omplint les dades … 



  Mesurem amb cucs 

 

Escola Marta Mata, Girona 

Assessorament pedagògic: Àngel Alsina 













7. Algunes reflexions finals 

 

 

 

 

 

 

 



 Els contextos reals, els materials manipulables, 

… no contribueixen per ells mateixos al 

desenvolupament del pensament 

matemàtic. 

 

 Un context d’aprenentatge és ric per a 

desenvolupar el pensament matemàtic en 

funció de com es plantegen i de com es 

gestionen les activitats que s’hi realitzen 

(http://phobos.xtec.cat/creamat):  



 Pel que fa al plantejament de les activitats, 
és interessant preguntar-se:  

 
 És una activitat que té per objectiu respondre una 

pregunta, resoldre un repte?  

 

 Permet aplicar coneixements ja adquirits i fer nous 
aprenentatges?  

 

 Ajuda a relacionar continguts matemàtics diversos 
dins de les matemàtiques o amb altres matèries?  

 

 És una activitat que es pot desenvolupar de diferents 
maneres i estimula la curiositat i la creativitat? 

  
 



 En la gestió, és interessant preguntar-se:  

 
 Es fomenta l'autonomia i la iniciativa de l'alumnat?  

 

 S'intervé a partir de preguntes adequades més que 
amb explicacions?  

 

 Es posa en joc el treball i l'esforç individual però 
també el treball en parelles o en grups per dialogar, 
argumentar, convèncer, consensuar, etc.?  

 

 Implica raonar sobre el que s'ha fet i justificar els 
resultats?  

 

 S'avança en la representació de manera cada vegada 
més precisa i s'usa progressivament llenguatge 
matemàtic més adequat?  
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