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Per a posar-nos d’acord sobre les definicions de lògica i probabilitat hem anat fins la 
web del GAMAR i n’hem manllevat els següents paràgrafs. 
 
LÒGICA 
Entre les capacitats lògiques pròpies de les matemàtiques destaquen: 

• Capacitat de relacionar, per ordre, per equivalència i per altres criteris 
• Capacitat de deduir segons la llei de causa i efecte 
• Capacitat de comprendre les operacions, en el sentit ampli, com a canvi 
• Reversibilitat del pensament, o capacitat de reconèixer i realitzar una acció i en 

particular una operació en un sentit i en el contrari 
• Capacitat de generalització o descoberta de fenòmens i lleis generals 

 
A l'escola infantil i primària, tindrem ocasió de fer activitats de lògica en l'aprenentatge 
de totes les matèries, i especialment en el llenguatge, les ciències físiques, la música i 
la plàstica (per la geometria), però al mateix temps creiem que també convé crear 
situacions, sovint amb caràcter lúdic, que tinguin com a únic objectiu un millor 
desenvolupament de totes les capacitats lògiques abans esmentades (...) 
Les activitats de lògica a vegades s'encarnen en experiències reals, en uns problemes 
o simplement en treball proposat pels mestres, i altres vegades es presenten com a 
situacions lúdiques, que pel seu mateix caràcter interessen als nens i nenes. En tot 
cas, sempre són un repte per a la mainada que les ha de resoldre. Potser per això 
sovint les anomenem "jocs de lògica".  
Pel que fa a la utilització dels materials en la lògica, volem recordar que Maria 
Montessori, a començaments del segle XX, va comprendre i manifestar la importància 
cabdal de potenciar el raonament dels infants a partir de múltiples activitats 
manipulatives, basades en la percepció sensorial. S'ha fet cèlebre la seva frase: "el 
nen té la intel·ligència a la mà", amb la qual ens transmet el seu millor missatge en el 
fet que les experiències sensorials impliquen i fan créixer el raonament lògic i el 
pensament en general. No és el material per si mateix el que provoca el raonament de 
la persona, sinó les accions que la mateixa persona fa amb el material. 
Més tard, el matemàtic Z.P. Dienes també va comprendre la importància de treballar la 
lògica des de les primeres edats escolars, per al desenvolupament mental dels nens i 
nenes. Ell va insistir en el paper que alguns jocs (que anomena "lògics") poden tenir en 
el desenvolupament mental dels nens i nenes i va inventar el seu conegut material 
"blocs lògics" per afavorir-lo. Aquest material s'ha escampat i fet conèixer arreu, i els 
mestres de l'etapa infantil han tingut l'encert de no deixar-lo mai, malgrat molts 
corrents d'opinió contrària. 
 
PROBABILITAT 
  
La probabilitat, és definida per alguns educadors com un tipus especials de mesura, ja 
que pot equiparar-se a l'experiència d'arribar a comparar, d'una manera o d'una altra, 
alguna cosa que pot augmentar o disminuir, amb un nombre. De tota manera, allò que 
amb la probabilitat voldríem mesurar és d'una naturalesa molt diferent de les 
magnituds físiques que mesurem més sovint. 
La probabilitat és el conjunt de tres matèries: estadística, combinatòria i atzar (que 
sovint anomenem "probabilitat", tot i ser només una part d'aquesta). Cadascuna té les 
seves característiques pròpies que la l'identifiquen, i al mateix temps hi ha una gran 
relació entre elles, de manera que formen un bloc molt interessant. 
Des de fa ja força temps, els nostres dissenys curriculars inclouen, a l'escola primària, 
l'aprenentatge d'unes primeres tècniques i nocions de probabilitat, però només  
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centrades en el camp de l’estadística i amb unes lleugeres pinzellades d'atzar. Tot i 
així, no podem dir que aquestes intencions hagin prosperat gaire; encara són moltes 
les escoles que no s'han plantejat seriosament treballat aquesta part de les 
matemàtiques a primària. 
 
 
A l’hora de treballar aspectes concrets de la matemàtica sovint es corre el risc de 
compartimentar aquells que ens resulten més difícils de programar o també de 
dominar com a mestres.  
Des de la nostra experiència no és bo compartimentar les àrees en cap de les etapes 
educatives i intentem convèncer els qui ens envolten que cal donar un vot de 
confiança als continguts, deixar-los treure el cap per entre les situacions quotidianes 
per llavors estirar-ne el fil i fer-los evidents davant el grup. Però com a formadores 
sovint ens plantegem la necessitat de fer viure continguts que formen part dels que 
hem anomenat “difícils de programar o de dominar com a mestres”. Llavors és el 
moment dels materials. Dels bons materials. D’aquells que visibilitzen no només els 
continguts per als que han estat pensats sinó també d’altres “col·lateral”. Aconseguim 
així trencar el gel, la reserva o directament la por a entomar-los.  
Fa poc una mestra va preguntar a una de les nostres companyes: “Cal treballar la 
probabilitat a Infantil”? El currículum no en parla!  
La resposta per nosaltres és obvia: Perquè no es pot treballar? El currículum tampoc 
parla del que NO es pot fer!  
 
Des d’aquesta perspectiva d’haver experimentat amb molt més del que el currículum 
diu “que toca” us proposem reflexionar sobre Lògica i Probabilitat a Infantil i Primària, 
però també de la seva relació amb el càlcul o la mesura. 
 
Per això en primer lloc us presentem una descripció d’un dels materials amb que 
treballarem al taller i a continuació, els continguts que hem vist fer-se evidents en 
treballar amb grups de nens i nenes des de P4 fins a 5è de primària.  
 
Totes les experiències que us presentarem són fetes a l’escola Maria-Mercè Marçal de 
Mataró per mestres del grup Àrea.  
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DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL: “Ampolles de colors”  
 

 
 
 
Què necessitem? Què podem treballar? 

 
 13 ampolles de 2L 
 13 ampolles de 1L 
 13 ampolles de 0’5L  
 Colorant alimentari de 3 colors 
 Garrafes o recipients  
 Medidors  
 Embuts 
 Molta aigua 

 Lògica 
 Mesura 
 Probabilitat  
 Numeració 
 Càlcul mental 
 Connexió amb àrea de medi i 

llengua. 
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CONTINGUTS 

 
EDUCACIÓ INFANTIL 

RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
Identificar característiques i regularitats en l'entorn natural, social i cultural, i utilitzar els 
recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions. 
Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, emprant les 
mesures adequades i la seva representació gràfica. 
 
RELACIONS I CANVI 
Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes, objectes i 
materials: color, grandària, mida, plasticitat, utilitat, sensacions, i altres propietats. 
Comparació, ordenació i classificació d’objectes i materials, establint relacions 
qualitatives i quantitatives, per reconèixer patrons, verbalitzar regularitats, i fer 
anticipacions. 
Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent 
anticipacions i comparant els resultats 
Identificació de canvis que es produeixen a l’entorn i en el temps,  establint relacions 
causa-efecte 
 

 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

RELACIONS I CANVI  (C Inicial) 
Comprensió i anàlisi dels patrons, relacions i canvis 
· Descripció de canvis qualitatius i quantitatius entre dues situacions. 
· Selecció, classificació i ordenació d’objectes segons diferents criteris. 
· Seguiment de sèries (de sons, numèriques, geomètriques). 
 
Ús de models i expressions matemàtiques per representar les relacions 
· Representació d’una sèrie de forma material, verbal i gràfica. 
· Lectura i escriptura de frases matemàtiques amb significat propi que 
continguin el signe = . 
 
RELACIONS I CANVI  (C Mitjà) 
Comprensió i anàlisi dels patrons, relacions i canvis 
• Seguiment de sèries numèriques, geomètriques i descoberta del patró.  
• Creació de sèries numèriques i geomètriques  
• Descripció de situacions en les que es produeixen canvis o altrament es mantenen 
constants.  
  
Ús de models i expressions matemàtiques per representar les relacions 
• Expressió del  patró d’una sèrie verbalment o gràficament.  
• Modelització de  situacions problema mitjançant objectes, gràfics (fletxes), signes 
matemàtics.   
• Lectura i escriptura de frases amb 0, >,< 
 
RELACIONS I CANVI  (C Superior) 
Comprensió i anàlisi dels patrons, relacions i canvis 
• Seguiment de sèries numèriques, geomètriques i descoberta del patró.  
• Creació de sèries numèriques i geomètriques  
• Exploració de la dependència de variables en contextos significatius.  
• Ús de gràfics i de taules per analitzar constants i  canvis entre  situacions.   
  



Ús de models i expressions matemàtiques per representar les relacions 
• Interpretació i expressió de funcions lineals conegudes (creixement, temperatura...)  
• Modelització i contrast de situacions problema mitjançant gràfics (fletxes, taules doble 
entrada, diagrames arbre...),  i frases matemàtiques.   
 
ESTADISTICA I PROBABILITAT (C Inicial) 
Comprensió i aplicació de conceptes bàsics d’atzar 
· Resposta a preguntes relacionades amb les experiències pròpies sobre la probabilitat 
de successos utilitzant expressions com possible o impossible. 
· Reconeixement de l’atzar mitjançant la realització d’experiments amb materials 
(extracció de fitxes de colors d’una bossa, tirar daus, ruletes...). 
· Realització d’experiments en situacions i jocs on intervinguin factors d’atzar. 
 
ESTADISTICA I PROBABILITAT (C Mitjà) 
Comprensió i aplicació de conceptes bàsics d’atzar 
· Descripció de successos i discussió del seu grau de probabilitat utilitzant expressions 
com segur, possible, impossible. 
· Inici a la quantificació de la probabilitat que un succés sigui segur, possible o 
impossible. 
· Predicció de la probabilitat de resultats d’experiments senzills i comprovació 
d’aquestes prediccions. 
· Exploració de la probabilitat mitjançant experiments i jocs que produeixin pocs 
resultats. 
· Resolució de problemes on intervinguin factors d’atzar. Ús de l’atzar per reforçar 
conceptes numèrics. 
 
ESTADISTICA I PROBABILITAT (C Superior) 
Comprensió i aplicació de conceptes bàsics d’atzar 
· Comprensió i utilització de la terminologia probabilística apropiada per descriure 
successos complementaris i mútuament excloents. 
· Comprensió que la mesura de la probabilitat d’un succés pot representar-se per un 
nombre comprès entre 0 i 1. Relació dels nombres fraccionaris amb el càlcul de 
probabilitats. 
· Realització de prediccions i discussió si els resultats obtinguts concorden o no amb 
les prediccions. 
· Ús dels recursos TIC per treballar amb mostres grans. Aplicació a la resolució de 
problemes. 
 
Connexions amb altres àrees 
- Interpretació i ús dels nombres decimals com a expressió de precisió en la mesura 
de fets i fenòmens naturals. 
- Interpretació de nombres grans (potències) dins de l’entorn natural i social. 
- Interpretació i ús de gràfics i taules per analitzar canvis en fenòmens del món natural 
i social. 
- Disseny d’experiments, dins de l’àmbit de les naturals, amb control de variables. 
- Observació i exploració de conceptes i patrons geomètrics en la natura, l’art i les 
ciències. 
- Reconeixement de la congruència i la semblança en el món de l’art, en l’arquitectura i 
en situacions de la vida diària. 
- Interpretació i elaboració de plànols i mapes. 
- Disseny d’experiments i activitats de mesura relacionades amb diferents àrees. 
- Utilització de les dades numèriques obtingudes en experiments i anàlisi matemàtica 
posterior. 
- Interpretació i construcció de gràfics de situacions del món natural i social (per 
exemple: meteorologia, població). 
- Ús de l’estadística i l’atzar per recolzar la presa de decisions en diferents àrees de la 
vida (negocis, política, investigació, vida quotidiana) i per poder raonar 
estadísticament. 


