
                            ACTIVITATS DE RELACIONS I CANVI  EI  
 

ESCOLA I NIVELL:  
 

� Castell de Farners  
� P5 

                                    
MESTRES RESPONSABLES DE LA IMPLEME NTACIÓ:  

� Cristina Mir, Jose Bueno  i Maria Noguera 
 
TÍTOL DE L’ACTIVITAT :  

�  Classifiquem fruits de tardor 
 
CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN:  
 

� Reproducció d’una sèrie amb material real 
� Completació d’una sèrie, seguiment de sèries  i descoberta del patró 
� Reproducció de la sèrie amb un codi de color 

 
MATERIAL/RECURSOS NECESSARIS:  

� Ritmo de Nathan 
� Fruits de tardor: avellanes, castanyes, nous,... 
� Sèrie visual plastificada amb la sèrie de fruits de tardor 
� Sèrie visual de tres elements per continuar la sèrie de fruits de tardor 
� Sèrie on manquen parts de la sèrie de fruits de tardor  
� Sèrie per reproduir la sèrie amb un codi de color de fruits de tardor 

 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT :  

� Es realitza l’activitat amb tot el grup classe, dos grups fan el Ritmo i dos grups 
fan el material preparat de sèries sobre elements dels fruits de tardor; després 
fem canvi, els que juguen al Ritmo fan les sèries i viceversa. 

� No hem fet cap explicació els alumnes de manera natural van realitzant les 
sèries i de manera intuïtiva van resolent les activitats. 

� Hi ha quatre tasques per fer, però no hem marcat un ordre per realitzar-les, a 
mesura que acaben una activitat  , passen a fer-ne una altra. 

� Les dues activitats duren uns 30 minuts, 15 minuts i 15 minuts. 
� Les taules són de 6/7/8 alumnes i cada taula realitza les activitats proposades, 

quan han passat quinze minuts canvien de taula. 
 

  Reproducció de la sèrie amb material real 
 
 
 



 
 

   Continuitat de la sèrie 
 

 Completar la sèrie 
 

  Representació de la sèrie amb un codi de color 
 

                                     
 
 
VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT:  

� Els alumnes de P-5 han superat correctament les activitats, fins i tot hem 
pensat que podríem haver posat fins a quatre elements. 

� El dubte que ens ha sorgit ha estat amb la representació de la sèrie amb un 
codi de color, els alumnes han sistematitzat cada fruit amb un color  i enlloc de 
reproduir la sèrie de manera ordenada, han anat descodificant pels mateixos 
colors. 
 

 
 

 


