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ACTIVITATS DE RELACIÓ I CANVI 
 

ESCOLA I NIVELL:                               
ESCOLA ELS ESTANYS    
P4 
 
MESTRES RESPONSABLES:             
Enric Canosa i Anna Masmiquel 
        
TÍTOL DE L’ACTIVITAT:                       
PORTA’M LA CONTRÀRIA 
 
CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN: 

- Analogies i contrastos 
- Relacions per semblança i relacions d’igualtat, aparellaments 
- Ordenació i classificació d’objectes establint relacions qualitatives 
- Experimentació que provoquen canvis als objectes 

MATERIAL 
MATERIAL PER COL·LOCAR: 
Ple/buit: pots de iogurt i arròs; Obert/tancat: caixa de llumins; Llarg/curt: canya llarga,canya curta (canyes de 
beure) 
IMATGES DEL DAU: (no són imatges reals;són dibuixos,per tal de que semblin més símbols) 
Ple/buit: got ple d’aigua,got buit; Obert/tancat: finestra oberta,finestra tancada; Llarg/curt: corda llarga,corda 
curta. 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT   
Aquesta activitat està pensada per fer-la com a racó de matemàtiques,màxim 6 alumnes. 
Primer,hem explicat com es jugava en gran grup per tal de que quan anessin al racó ho poguessin fer de 
manera autònoma. En una sessió de 45 minuts, comptant l’estona de l’explicació de l’activitat,hi han passat 
dos grups pel racó. 
Cada alumne disposa d’un tauler on hi ha 6 rodones (buits per omplir), on a cada una es demana a l’alumne 
que hi col·loqui un material diferent. L’alumne tira el dau. (Aquest està fet a partir de 3 contraris; els que en 
aquell moment s’hagin anat treballant a l’aula. Exemple: ple-buit, llarg-curt, obert-tancat.)A partir de la imatge 
que li surti quan tiri el dau (les imatges són símbols,és a dir,no corresponen exactament amb el material que 
se li ofereix a l’alumne per col·locar,sino que el representen),l’alumne ha d’anar a buscar el material i col·locar-
lo a dins la rodona del tauler. 
L’alumne que aconsegueixi omplir primer les 6 rodones, amb els 3 contraris,és el guanyador. 
L’avaluació es pot fer a partir de la observació,i a més es pot incidir  en el joc amb preguntes per potenciar la 
reflexió i la verbalització de les accions. 
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VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT:  
Creiem que aquest temps,15 minuts aproximadament, és suficient per poder fer una partida amb tranquil·litat 
però sense que sigui repetitiu. 
L’activitat ha funcionat molt bé, els alumnes l’han realitzada autònomament, se’ls veia engrescats i en alguns 
moments es veia com dubtaven, reflexionaven i canviaven d’opinió per acabar agafant el material que tocava. 
A més a més, creiem que és un material adaptable (ja que les etiquetes van amb velcro) i permet variar els 
conceptes,augmentant progressivament la dificultat. 
Una possible ampliació podria ser introduir la negació a les etiquetes, per tal que els alumnes haguessin de 
relacionar-ho directament amb el seu contrari a l’hora d’agafar el material. 
La valoració és positiva, però una vegada realitzat el joc,hem reflexionat sobre el seu desenvolupament i ens 
hem adonat que podríem millorar l’experimentació amb el material en el cas de les canyes; és a dir, no donar-
les tallades, sinó que les hagin de tallar ells per aconseguir una canya curta. 
 

 


