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ACTIVITATS DE RELACIÓ I CANVI 
 

ESCOLA I NIVELL:                               
ESCOLA ELS ESTANYS    
P5 
 
MESTRES RESPONSABLES:                           
Georgina Mendoza Poch 
 
TÍTOL DE L’ACTIVITAT:                               
LA CAIXA DELS CANVIS     
                                   
CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN: 

- Introducció de la màquina dels canvis per canviar qualitats 
- Etiquetes amb imatges 
- Reconeixements d’atributs 
- Introducció dels operadors neutres i inversos 

MATERIAL   
- Caixa dels canvis 
- Etiquetes amb imatges 
- Material (llana, fils i taps) 
-  

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT  (organització de l’espai i el temps, organització dels alumnes, 
avaluació prevista, ...):  
L’activitat l’hem introduït a la classe, amb una sessió, però l’anirem treballant diferents setmanes, 
augmentant de dificultat, ho he fet amb mig grup (12 alumnes) hem fet una mitja lluna amb els alumnes, 
la mestra primer ha explicat el material, ha ensenyat totes les etiquetes i ha introduït la caixa, abans de 
començar el joc, hem fet un exemple, ensenyant un material i dient quines etiquetes el caracteritzaven i 
després ja estàvem a punt per començar. La mestra ha ensenyat un material que ha introduït a dins la 
caixa, abans hem dit quines etiquetes el definien i les hem enganxat a la caixa, després la mestra ha 
tret un material per l’altre forat de la caixa hem dit les etiquetes i les hem enganxat hem mirat què ha 
canviat des de l’inici fins a la fi. També a mida d’anar-ho treballant hem fet l’activitat introduint més 
dificultats per exemple els hi he donat el fi resultant i ells em deien quin podria ser l’inici, també n’hem 
fet de neutres. 
Després han estat els propis alumnes d’introduir algun objecte i entre tots parléssim i enganxessin què 
hi passava.  
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

1. Definim les etiquetes de l’inici            
2. Mirem què ha canviat des de l’inici al fi (material, gruix, mida i color) 
3. Després són els propis nens que fan l’activitat i pregunten a la resta. 

 
VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT:  
Els nens els ha agradat fer aquesta activitat, ja que per a ells era nova, i volien participar-hi tots. La 
seguirem treballant, ha estat molt positiva. 
 

 
 


