
ACTIVITATS DE RELACIONS  I  CANVI     CI 
ESCOLA I NIVELL :  

� Castell de Farners  
� 1r C.I. 

 
MESTRE RESPONSABLES DE LA IMPLE MENTACIÓ:   

� Ma. Teresa Torrent i Paqui Tornay 
 
TÍTOL DE L’ACTIVITAT:  

� ELS NOSTRES AMBIENTS : piscina, tennis, esquí i festa. 
 
CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN:   
 

� Classificació de diversos objectes segons diferents atributs. 
� Discriminació dels objectes segons l’espai determinat. 
� Introducció de les qualitats negatives. 
� Definició dels diferents objectes mostrats. 

 
MATERIAL/RECURSOS NECESSARIS:  
 

� Rètols de diferents temàtiques: piscina, festa, esquí i tennis. 
� Targetes amb els diferents objectes de cada temàtica: sabata, barret, accessori.  
�  Blocs lògics – material propi elaborat 

 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT  :  
 

� ACTIVITAT 1:  
    Realitzem l’activitat dins l’aula. 
    Organització: mig grup. 
    Temps: 45 minuts. 

 
• Objectiu: - Conèixer el material. 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                                         Targetes 
                                                                                                    Exemple targetes d’atributs 
 

            
   
         Els diferents espais.                 Discriminem les targetes segons       Observem les diferències entre 
                                                           si corresponen o no a l’espai.          les targetes (forma, color, gruix). 



          
 

 
Exemple de classificacions. 

 
 

� ACTIVITAT 2: 
 
Realitzem l’activitat en un espai buit (aula de sisè). 
Organització: mig grup. 
Temps: 45 minuts. 
 

• Objectiu: - Col·locar les targetes segons els diferents atributs que la mestra ens indica. El procés 
seria gradual, es començaria amb una qualitat i s’aniria ampliant fins a quatre. La introducció dels 
atributs negatius seria gradual. 

 

      
 
 

� ACTIVITAT 3: 
 
Realitzem l’activitat a l’aula. 
Organització: mig grup. 
Temps: 20 minuts. 
 

• Objectiu: Definició de totes les qualitats d’una targeta donada. Els alumnes defineixen segons 
l’espai, l’objecte, el color i el gruix. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Criteris d’avaluació: 
• Reconèixer els diferents atributs de les targes (espai, objecte, color i gruix). 
• Trobar les diferències i les semblances entre els diferents objectes proposats. 
• Classificar i ordenar els objectes segons els espais determinats seguint els criteris donats per fer les 



diferents targes. 
• Discriminar i agrupar els elements que pertanyen a un mateix espai o qualitat.  
• Expressar verbalment les qualitats o atributs definitoris. 
  

 
 

� VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT:  
 
En general estem molt contentes de com ens ha sortit l’activitat i la resposta dels nens ha estat molt 
positiva, considerem que ha estat engrescadora ja que el material sortia del comú per ells i ha esdevingut 
com un joc. 
Pensem que ha estat positiu només manipular sense que a darrera ens estigués esperant l’activitat en 
paper, els nens s’han mogut, han parlat, han discutit, i han resolt amb solvència. 
Pel que fa a nosaltres, hem comprovat que tot jugant i manipulant podem arribar més lluny del que a 
vegades esperem. El material no era típicament de format matemàtic, però en canvi si que incidíem en allò 
que ens interessava els atributs dels diferent objectes presentats. 
 
 

 


