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ACTIVITATS DE NUMERACIÓ I CÀLCUL 
 

ESCOLA I NIVELL:                                
ESCOLA ELS ESTANYS    
P5 
 
MESTRES RESPONSABLES: 
Carme Dilmé Burjats 
 
TÍTOL DE L’ACTIVITAT: 
COUNTING CROWS                                       
 
CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN: 

- Reconeixement de les quantitats de l’1 al 10. 
- Relació quantitat grafia. 
- Saber expressar la quantitat verbalment en anglès. 
 

MATERIAL 
Per realitzar aquesta activitat la mestra ha elaborat un “scarecrow” on hi ha ocells al seu voltant. També 
hi ha targetes amb els números de l’1 al 10. 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT  (organització de l’espai i el temps, organització dels alumnes, 
avaluació prevista, ...):  
Hem realitzat aquesta activitat a l’àrea de llengua anglesa. A l’aula tenim mig grup (12 alumnes) de P5.  
L’activitat que es proposa forma part de la unitat “Scarecrow” que vam treballar el mes de novembre. 
A l’aula hi ha un mural d’un espantaocells (scarecrow) i diferents ocells al seu voltant (crows). 

• La mestra diu en veu alta “The scarecrow scares 8 crows”. L’alumne/a ha de triar el número 8 i 
fer volar 8 ocells del mural on hi ha l’scarecrow. El nen/a treu els ocells un per un i els va 
comptant en veu alta. 

• La mestra treu 5 ocells p.e. i pregunta “How many scarecrows has the scarecrow scared?” Els 
alumnes han de triar el número 5. 

Avaluem aquestes activitats a mesura que les anem fent. Veiem si els alumnes entenen les quantitats i 
si les saben relacionar amb la grafia corresponent. 
 

           
 
VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT:  
A través d’aquesta activitat podem demostrar que l’aprenentatge és globalitzat. A l’àrea de llengua 
anglesa també podem donar continguts matemàtics. 
Que l’ensenyament de la llengua anglesa no ha de ser fraccionat quant a continguts sinó que aquests 
es van introduint a mesura que sorgeixen les necessitats (aprenentatge funcional). 
 

 
 


