
    ACTIVITATS DE CÀLCUL I NUMERACIÓ    EI 
 

ESCOLA I NIVELL:  
� Castell de Farners  
� P4 

MESTRES RESPONSABLES DE LA IMPLEME NTACIÓ:  
� Esther Masferrer i Ingrid Solà 

TÍTOL DE L’ACTIVITAT:  
� Joc de numeració imantat  

CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN:  
� Reconeixement i comprensió de la grafia de l’1 al 5. 
� Reconeixement i comprensió de la quantitat de l’1 al 5. 
� Classificació segons mateixa imatge. 
 

MATERIAL/RECURSOS NECESSARIS : 
� Pissarra magnètica. 
� Cartronets imantats amb la quadrícula de la numeració. 
� Cartronets imantats amb les imatges i les diferents quantitats. (Veure annex amb les plantilles) 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT  (organització de l’espai i el temps, organització dels alumnes, 
avaluació prevista, ...):  

� En la programació l’activitat es duu a terme a l’hora de racons que es fa de dilluns a dijous després 
del pati. Es presenta abans aprofitant un mig grup de llenguatge matemàtic per poder explicar 
detalladament el seu funcionament.  

� Espai: el racó de matemàtiques (taula rosa) 
� Agrupació: petit grup (6-7 nenes/es) 
� Temps: 3/4 d’hora des que s’explica fins que es recull. 
� Desenvolupament de l’activitat: Cada nen tria una quadrícula i  selecciona el grup d’imatges que més 

li agradi que haurà de col·locar a la quadrícula relacionant la quantitat amb la grafia. 
� Avaluació:  es fa al moment. No es desfà l’activitat fins que la mestra no ho ha revisat. Si està 

malament es demana ajuda als companys/es i entre tots es rectifica. 
 

  

 
VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT:  Es tracta de comentar si l’activitat ha sortit com esperaves o no (explicar 
perquè), si ha agradat als nens o no, si creus que han après alguna cosa, el que has après tu,  ... 
 

� Ha anat molt bé haver presentat el joc amb mig grup i jugar-hi de manera més dirigida la primera 
vegada perquè així a l’hora dels racons ja sabien bé com anava. 

� Hem observat que és millor treballar-ho en pla horitzontal (sobre pissarres imantades)  que no pas en 
pla vertical perquè d’imant no és gaire fort i rellisca. 

 


