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ACTIVITATS DE RELACIÓ I CANVI 
 

ESCOLA I NIVELL:                               
ESCOLA ELS ESTANYS    
1r                                  
 
MESTRES RESPONSABLES:                           
Eduard Torrent i Aïda Micó 
 
TÍTOL DE L’ACTIVITAT:                 
JUGUEM AMB LA NOSTRA MASCOTA BERNIE                        
                
CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN: 

- Selecció de targes a partir d’una, o més etiquetes. 
- Classificació de targes amb criteri lliure i posterior explicació oral del criteri de classificació. 
 

MATERIAL 
Joc de  targes per classificar basades en la nostra mascota Bernie. Està format per 20 etiquetes i 36 
targes amb els atributs: gran/petit/mitjà; Vermell/blau/verd/groc; Covant/volant/menjant. 
 
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. 
El mestre ha presentat el nou material i primer de tot els alumnes l’han 
remenat per familiaritzar-se amb ell. 
Tot seguit els ha presentat les etiquetes i ha explicat el seu significat. 
Després hem començat la primera activitat pròpiament dita; el mestre 
ensenya una etiqueta i els alumnes conjuntament busquen totes les targes 
que puguin complir la qualitat demanada. 
Hem anat complicant l’activitat afegint una segona etiqueta i finalment una 
tercera. 
La segona activitat ha consistit en que els alumnes classifiquessin les 
targes lliurement i posteriorment expliquin el criteri que han fet servir per 
aquesta classificació. En aquesta activitat els alumnes han treballat per 
parelles i per tant han hagut de negociar els criteris de classificació. 
           
 
VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT:  
Als alumnes implicats en aquesta activitat els hi ha agradat molt el nou material, sobretot perquè es 
tractava de la mascota de l’escola. 
Han realitzat amb molt d’èxit les activitats proposades i a més ho han fet més ràpidament del que 
contàvem en un principi.  
El grup que ha treballat amb aquest material és un grup heterogeni i també hem procurat que les 
parelles formades per a la segona activitat ho fossin. 
Aquesta activitat s’ha dut a terme durant la sessió setmanal en que treballem amb material manipulatiu. 
L’estructura d’aquesta sessió és la següent: 
Dividim els alumnes en cinc grups de quatre alumnes cadascun. Cada grup treballa amb un material 
diferent que és rotatiu. Al cap de cinc setmanes tots els alumnes han passat per totes les activitats i 
aleshores canviem alguns materials o bé les activitats. 
 

 
 


