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� 1. Quins continguts es treballen?

� 2. Quines activitats es poden fer?



1. Quins continguts es treballen?

� 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.

NCTM (2000)



Currículum d’Educació Infantil
1r cicle                                  2n cicle

� Iniciar-se en l’ús de les
primeres nocions quantitatives
en situacions quotidianes.

� Construcció de la noció de
quantitat i inici de la seva
representació.

� Reconeixement i representació
de nombres en situacions
diverses adonant-se que són
presents en situacions
quotidianes i per què
s’utilitzen.

� Aplicació d’estratègies de
càlcul per afegir, treure,
repartir i agrupar reconeixent
la modificació de les quantitats
i fent estimacions de resultats.



Alsina (2011). Com desenvolupar el pensament matemàtic. 
Vic: Eumo Editorial

Identificar Relacionar Operar

Relacions i 
canvi

Reconeixement de 
qualitats sensorials: 
colors, textures, ...

Agrupacions per criteris 
qualitatius (“tenir el 
mateix color”, etc.).

Classificar, ordenar, 
aparellar i seriar 
objectes per criteris 
qualitatius.

Canvis de qualitats: 
operadors lògics.

Numeració i 
càlcul

Reconeixement de 
quantificadors i 
quantitats elementals. 
Lectura i representació.

Agrupacions per criteris 
quantitatius.

Classificacions, 
ordenacions, 
aparellaments i 
seriacions per 
criteris quantitatius.

Canvis de 
quantitats: 
operacions 
aritmètiques.



Situacions quotidianes, moviment i vivències 
amb el propi cos

Recursos manipulatius: materials 
inespecífics, comercialitzats o dissenyats 

pels mestres

Recursos lúdics: jocs

Recursos populars: 
contes, cançons, dites

Recursos 
tecnològics: 

ordinador

Paper

2. Quines activitats es poden fer?



Identificar, definir i/o reconèixer 
quantitats

1.Reconeixement de quantificadors 
i de quantitats elementals 

2. Agrupacions d’elements 
a partir d’un criteri quantitatiu 

3. Lectura de números (símbols convencionals).

4. Representació de quantitats (sobretot concreta i 
pictòrica)



Identificar, definir o reconèixer quantitats

3-4 anys 4-5 anys 5-6 anys

• Quantificadors elementals: 
molts, pocs, tots, algun, cap.

• Les quantitats fins el 4 
aproximadament.

• Agrupacions de fins a 3-4 
elements per criteris
quantitatius.

• Lectura de nombres a partir 
dels símbols convencionals: 1, 
2, 3 etc.

• Rpresentació de les quantitats
treballades (concreta i 
pictòrica, sobretot)

• Quantitats fins el 6-7 
aproximadament.

• Agrupacions de fins a 6-7 
elements per criteris
quantitatius, amb etiquetes
afirmatives i negatives.

• Agrupació que no té cap
element, i associar-lo amb el 
número 0.

• Lectura de nombres a partir 
dels símbols convencionals. 

• Representació de  les 
quantitats treballades
(concreta i simbòlica, sobretot)

• Nombres ordinals bàsics
(primer, segon, tercer, …).

• Quantitats fins el 9 
aproximadament.

• Agrupacions de fins a 9 
elements per criteris
quantitatius, amb
plantejament directe i invers
(endevinar el criteri).

• Lectura de nombres a partir 
dels símbols convencionals.

• Representació de les 
quantitats treballades
(concreta, pictòrica i inici de 
la simbòlica, si s’escau).

• Els nombres ordinals bàsics.



Lletres i números del nostre barri

� 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



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



1. Reconeixement de quantificadors 
i de quantitats elementals a partir de materials concrets: 

inespecífics, construïts o comercialitzats 







... a partir de jocs















Agrupacions d’elements a partir d’un criteri 
quantitatiu





Lectura de números



Representació de quantitats 
a través de dibuixos, etc. 



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

Representació de quantitats a la recta numèrica



A través de signes 
X X X / / / o o o



Iniciació a la representació de quantitats 
a través de símbols (números convencionals) 







REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de desembre, 
pel que s’estableixen els ensenyaments mínims 

del 2n cicle d’Educació Infantil

� Iniciació al coneixement del codi escrit.

� Iniciació en l’ús de l’escriptura per a complir
finalitats reals.

� Una primera aproximació a la lectura i a l’
escriptura.



DECRET 18/2008 DOGC núm. 5216 

Currículum del 2n cicle de l’Educació Infantil.

� Construcció de la noció de quantitat i inici de la
seva representació.

� Reconeixement i representació de nombres en
situacions diverses, adonant-se que són
presents en situacions quotidianes i per a què
es fan servir: quantitat, identificació, ordre i
situació.



Relacionar quantitats 

Relacions d’equivalència: classificacions 

Relacions d’ordre: ordenacions

Correspondències quantitatives, 
aparellaments o associacions

Seriacions



Relacionar quantitats
• Classificació de grups d´elements

per criteris quantitatius senzills.

• Ordenació de grups d’elements per 
criteris quantitatius senzills.

• Correspondències quantitatives
senzilles pròpies de la vida 
quotidiana i de situacions de joc.  

• Seriacions senzilles: ritmes, 
moviments, objectes quotidians, etc. 

• En totes les activitats indicades és
important no superar el valor que els
nens i nenes poden comprendre, 
que en aquesta edat acostuma a ser 
el 3-4 aproximadament.

• Classificació de grups d´elements
per criteris quantitatius més
complexos.

• Ordenació de grups d’elements
per criteris quantitatius més
complexos. 

• Correspondències quantitatives 
pròpies de la vida quaotidiana i de 
situacions de joc.  

• Seriacions senzilles: ritmes, 
moviments, objectes quotidians, 
etc. 

• Novament, no superar el valor que 
els nens i nenes poden
comprendre, que en aquesta edat
acostuma a ser el 6-7 
aproximadament.

• Classificació de grups
d´elements per criteris
quantitatius. 

• Ordenació de grups d’objectes 
per criteris quantitatius.

• Correspondències quantitatives 
pròpies de la vida quotidiana i 
de situacions de joc.  

• Seriacions senzilles: ritmes, 
moviments, objectes quotidians, 
etc. 

• Novament, no superar el valor 
que els nens i nenes poden 
comprendre, que en aquesta
edat acostuma a ser el 9-10  
aproximadament.

• Es poden començar a plantejar
activitats inverses, en les que 
els nens i nenes hagin
d'endevinar el criteri de la 
relació. 



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.



Operar quantitats

• Composició i descomposició
de quantitats fins a 3-4 
elements.

• Noció d’afegir: reunir, agrupar, 
juntar, …

• Noció de treure: separar, … 

• Situacions problemàtiques de 
càlcul mental. 

• Composició i 
descomposició de 
quantitats fins a 6-7 
elements.

• Noció d’afegir: reunir, 
agrupar, juntar, sumar, …

• Noció de treure: separar, 
els que falten per … 

• Situacions problemàtiques
de càlcul mental. 

• Composició i 
descomposició de 
quantitats fins a 9 
elements.

• Noció d’afegir: reunir, 
agrupar, juntar, sumar.

• Noció de treure: separar, 
els que falten, restar.

• Situacions problemàtiques
de càlcul mental. 



Composició i descomposició de quantitats









Rekenrek





Càlcul amb material manipulable





Reglets Numèrics M. A. Canals ( Educació Primària)





Àbac (Educació Primària)



Del càlcul amb material al càlcul 
mental: imaginar quantitats





Números i operacions en el pati de 
la nostra escola

� Lloc d'implementació: Escola San Pedro de Zúñiga, Villamanrique de la
Condesa (Sevilla)

� Nivell: 3-4 anys i 5-6 anys

� Mestres responsables de la implementació: Blanca N. Batanero
Jiménez, Dolores Mª de la Ossa Díaz, Emilia Juidiat Navarro, Luisa
Rodríguez Díaz.

� Repte: descobrir quantitats en el pati de l’escola

� Continguts matemàtics treballats:

� Reconeixement i representació de quantitats.
� Ordenacions de números.
� Correspondències quantitatives i estimació de quantitats.
� Composició i descomposición de quantitats.
� Sumes i restes senzilles.

� Assessorament pedagògic: Àngel Alsina



En l’assemblea expliquem que sortirem al pati a descobrir els números que 
hi ha



La primera activitat consisteix en buscar algun element que n’hi hagi 
dos i fer una fotografia



Després busquem algun element que n’hi hagi quatre



I algun element que n’hi hagi cinc



La segona activitat consisteix en comparar si hi ha més nens i nenes o troncs 
tallats. Ho comprovem fent una correspondència quantitativa



A l’aula ordenem imatges de finestres segons la quantitat



Fem composicions i descomposicions de números amb les finestres



Amb la màquina d’afegir i treure fem operacions aritmètiques senzilles: sumes i restes 



Càlcul mental





Càlcul amb recursos tecnològics 
(TIC/TAC)

















Càlcul escrit (representació 
gràfica/simbòlica)



Indicadors d’avaluació

1. Utilitzar els primers nombres naturals de forma comprensiva i
significativa per identificar quantitats d'objectes en diferents
contextos.

2. Utilitzar els primers nombres ordinals de forma comprensiva i
significativa en les situacions que requereixin el seu ús.

3. Fer agrupacions de fins a 9 elements per criteris quantitatius.

4. Establir relacions entre grups d'objectes perceptivament diferents
a partir dels comparatius “més…que”, “menys …que”, “igual …que”.

5. Utilitzar criteris quantitatius per classificar, ordenar, seriar i
establir correspondències en situacions de la vida quotidiana i de
joc.



6. Realitzar composicions i descomposicions de quantitats que hi ha
de manera habitual en el seu entorn

7. Realitzar accions d'ajuntar, afegir, reunir, separar, llevar,
observant els resultats i comprenent els efectes d'aquestes accions
(operacions aritmètiques).

8. Usar el càlcul mental de forma eficaç i espontània per resoldre
situacions quantitatives senzilles de la realitat.

9. Utilitzar de forma contextualitzada la lectura de nombres de
l'entorn.

10. Representar gràficament quantitats primer de manera no
convencional (de forma concreta i pictòrica) i posterioment, si
s’escau, de forma convencional (representació simbòlica).



11. Resoldre problemes quantitatius que sorgeixen de la vida
quotidiana, mitjançant estratègies diverses (ús de materials,
dibuixos o esquemes, càlcul mental, etc.).

12. Reflexionar i dialogar sobre els processos seguits i els resultats
obtinguts en la resolució de problemes, valorant les diverses
estratègies utilitzades.

13. Comunicar el seu coneixement numèric amb coherència i
claredat utilitzant el llenguatge propi de les matemàtiques.

14. Connectar els coneixements quantitatius amb la realitat,
aplicant-los en contextos diferents i no solament matemàtics.



Alsina, À. (2011). Com desenvolupar el pensament matemàtic. Vic: Eumo 
Editorial

Alsina, À. (2011). Aprendre a usar les matemàtiques. Vic: Eumo Editorial



Alsina, A. (2011). Educación matemática en contexto de 3 a 6 años:
Barcelona: ICE-Horsori



MOLTES GRÀCIES!!! 

“A les mestres i els mestres d’Educació 
Infantil, per tot el que aprenc de vosaltres”

“I a les estudiants i als estudiants de mestre 
d’Educació Infantil, per la il.lusió que 

m’encomaneu”

angel.alsina@udg.edu


