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ACTIVITATS DE NUMERACIÓ I CÀLCUL 
 

ESCOLA I NIVELL:                               
ESCOLA ELS ESTANYS   
1r 
 
MESTRES RESPONSABLES:                           
Educard Torrent i Aïda Micó 
 
TÍTOL DE L’ACTIVITAT: 
DESCOMPOSEM EL DEU 
                                                       
CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN: 

- Descomposició del número 10. 
- Sumes i restes fins a la desena 
-  

MATERIAL 
Joc de reglets, paper, llapis i goma. 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT   (organització de l’espai i el temps, organització dels 
alumnes, avaluació prevista, ...):  
Hem dividit la classe en grups de 4. Amb un dels grups hem 
treballat en aquesta activitat mentre la resta dels grups fan 
diferents activitats manipulatives. 
Activitat A: Descomposició del número 10; sumes 
Donem els reglets al grup. Observem/recordem el valor de cada 
reglet. Expliquem l’activitat: juntar reglets fins arribar al número 10 
i fer la representació matemàtica de les operacions. Ho fem 
mitjançant la pregunta: “De quantes maneres podem sumar 10? 
Activitat B: Descomposició del número 10; restes 
Donem els reglets al grup. Observem/recordem el valor de cada reglet. Expliquem l’activitat: posem 
reglets damunt el reglet 10 fins completar. Després demanem que en treguin un d’ells i diguin quan 
queda fent també la representació matemàtica de l’operació. En aquest  cas les preguntes són: Quants 
en falten per arribar a deu? Si de 10 en trec X, quants en queden? 
 
VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT:  
Tots els alumnes han sigut capaços de composar i descomposar el nombre 10. 
Hem observat els següents casos en l’activitat B: 

• La majoria dels alumnes, de manera espontània restaven més d’una xifra en cada operació: 
o 10-3-4= 3 

• Alguns alumnes han arribat al resultat zero 
o 10-3-7=0 
o 10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1=0 
o 10-10=0 

• 3 alumnes han fet representacions complexes de sumes i restes: 
o 10-2-1= 4+3 

Val a dir que nosaltres esperàvem que tots els alumnes fessin només operacions simples del tipus: 10-
4=6, i ens ha sorprès que anessin cap a operacions més complexes. Hem decidit però, deixar-los fer 
comentant amb ells/elles els seus resultats. 
 
 

 
 


