
                   ACTIVITATS DE CÀLCUL I NUMERACIÓ     CI 
ESCOLA I NIVELL:  

� Castell de Farners  
� 2nCI 

MESTRES RESPONSABLES DE LA IMPLEME NTACIÓ:  
� Sebastià Samblas, Èrika  López i Mònica Casacuberta 

 
TÍTOL DE L’ACTIVITAT :  

� Àbacs. 
 
CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN :  

� Repàs i consolidació del concepte d’unitat, desena i centena. 
� Interpretació dels diferents nombres representats. 

  
MATERIAL/RECURSOS NECESSARIS : 

� Àbac 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT   
� L’activitat s’ha realitzat en mig grup, ja que d’aquesta manera es pot atendre més bé els diferents 

problemes i dubtes que puguin sortir. 
�  En primer lloc, hi ha hagut una conversa per a saber els coneixements previs que tenen sobre 

aquest material manipulatiu i s’ha repassat el concepte ja treballat d’unitat, desena i centena. També 
la seva relació entre les diferents quantitats (exemple: una desena són deu unitats). 

�  Seguidament, s’ha explicat el material i com es representen les unitats (color blau), les desenes 
(color vermell) i les centenes (color verd). 

�  Tots junts, hem comentat i representat diferents números plantejats i seguidament cadascú ha 
representat altres quantitats en el seu àbac.  

�  Per últim, i després de deixar una estona per tal que manipulin el material i representin diferents 
quantitats, hem posat en comú l’activitat i hem parlat del que havíem après. 

�  Abans d’acabar, s’ha plantejat la situació de com ho faríem per a sumar diferents números amb els 
àbacs i que treballarem en sessions posteriors. 

         
 
Criteri d’avaluació: 
 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ:  
� Comprendre el concepte d’unitat, desena i centena. 

 
VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT :  

� Aquesta activitat ha agradat molt als i les alumnes ja que és una altra manera de consolidar encara 
més el concepte d’unitat, desena i centena que treballem molt també amb altres materials 
manipulables. El fet de treballar en mig grup ha ajudat a que es pugui aprofitar molt més l’estona i es 
pugui treballar satisfactòriament. 

 


