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ACTIVITATS DE NÚMERACIÓ I CÀLCUL 
 

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

- Reconèixer els diferents números a través de la representació d’unes imatges. 
- Reconèixer i relacionar els números del 0 al 9 amb les seves imatges. 
- Classificar i ordenar grups d’elements per criteris quantitatius. 
-  

MATERIAL: 
- Imatges de peixeres amb diferents nombres de peixos distribuïts de diferents maneres. 
- Cartronets amb números. 
- Xapes. 
-  

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT   
Primer de tot la mestra ensenya les imatges de les peixeres amb els peixos i els alumnes estan 
assentats amb semicercle, quan un nen sap quants n’hi ha alça la mà i ho diu, després són els propis 
alumnes que juguen a fer-ho i a més comproven si ho diuen bé. Un cop ho hem treballat juguem a la 
quina dels números amb les mateixes imatges, un nen ensenya la imatge i tots comprovem si tenim el 
número en el nostre cartronet si és així el tapen amb una xapa, quan algú ho té tot tapat diu “quina” i el 
mateix nen repassa si és el guanyador i que no hagi fet trampes, després és aquest el que li toca 
passar les imatges. I al final de jugar vàries partides, han sigut els propis alumnes que han vist que hi 
ha números iguals i els hem classificat segons els números i també els hem ordenat del més petit al 
més gran i a l’inversa. 
   
1. Primer compten quants n’hi ha.  
2. Juguem a la quina dels números. 
3. Els nens tapen els números amb xapes. 
4. Comprovem si són els guanyadors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT:  
Els va agradar molt participar en aquesta activitat, sempre demanen per tornar-hi a jugar i s’ho passen 
molt bé. També m’ha agradat perquè han sigut els propis alumnes que s’han donat compte que els 
podíem classificar i ordenar. 
 

 

 


