
ACTIVITATS DE RELACIONS  I  CANVI     CI 
 

ESCOLA I NIVELL:   
� Castell de Farners  
� 1r C.I. 

 
MESTRE RESPONSABLES DE LA IMPLEME NTACIÓ:  

�  Raül Solà 
 
TÍTOL DE L’ACTIVITAT :  

� Jocs d’ordenació i seriació 
CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN:   
 

� Classificació i ordenació d’alumnes segons diferents criteris. 
� Seguiment de sèries d’objectes segons un patró senzill. 
� Representació material de sèries. 

MATERIAL/RECURSOS NECESSARIS:  
� Pissarra Vileda. 
� Cons, cercles, pilotes, estics d’hoquei i cordes. 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT :  
Realitzem l’activitat al gimnàs amb una durada aproximada de 45 minuts. 
Organitzarem els alumnes segons l’activitat. 
 

� ACTIVITAT 1: 
Ordenació dels alumnes segons la seva alçada, amb grups de 6 o 7: 

- Del més alt al més baix. 
- Del més baix al més alt. 
- Del més gran al més petit (edat). 
- Del més petit al més gran.  

 
Anirem canviant els grups perquè treballin amb gent diferent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ACTIVITAT 2: 
Representació de sèries sense material seguint un patró dibuixat a la pissarra. També amb grups, el mestre 
dibuixa un patró a la pissarra que els alumnes han de representar. Els símbols utilitzats són fletxes: 
          Dret 
          
          Ajupit 
           
          Estirat 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITAT 3: 
 

   

   



 
 
Representació de sèries amb material seguint un patró dibuixat a la pissarra. De manera individual han 
d’anar sortint i continuar la sèrie de la pissarra amb el material que toca. Cada material l’hem representat 
amb un símbol diferent i conegut per ells. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Criteris d’avaluació: 
 

- Buscar i trobar la seva posició dins el grup en l’ordenació segons alçada i edat. 
- Seguir correctament una sèrie segons un patró. 
-  

Això es pot valorar dins una graella de doble entrada amb els noms de cada alumne i els criteris 
corresponents. 
 

� 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,  ... 
 
Els ha sorprès fer aquesta activitat a l’hora d’Educació Física però quan li han agafat el truc, els ha agradat. 
 
L’activitat ha sortit més o menys com esperava, però l’activitat d’ordenar-se segons l’edat no ha sortit bé 
perquè hi havia uns quants nens i nenes que no sabien la seva data de naixement. Per tant, l’hem passat 
per alt. 
 
Val a dir també que algun alumne s’ha queixat de la manca d’activitats més mogudes, o sigui, que els ha 
faltat més moviment.  
 
En general els alumnes han agafat bé els conceptes i de seguida han entrat en la dinàmica de l’activitat. 
Pocs nens i nenes no han entès el que hem fet. 
 
Per acabar, el pas següent seria variar alguna qualitat dels objectes com ara el color i la mida i això anar-ho 
complicant. P. ex: Cercle gran vermell, pilota petita blava, ... però això suposaria disposar de mooolt 
material. 
 

 

   


