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ACTIVITATS DE NUMERACIÓ I CÀLCUL 
ESCOLA I NIVELL:                               
ESCOLA ELS ESTANYS    
2n 
 
MESTRES RESPONSABLES:                           
MiqueLl Garcia Fernandez 
 
TÍTOL DE L’ACTIVITAT:   
L’ÀBAC                                     
CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN: 

- Classificacions de les fitxes de l’àbac. 
- Comparació i ordenació de nombres representats a l’àbac. 
- Representació amb l’àbac de nombres donats i identificació de quantitats de l’àbac. 
- Valor posicional dels nombres. 
- La suma portant-ne, la resta sense portar i el concepte de doble. 
 

MATERIAL: 
- Àbacs amb peces de colors, targetes amb imatges d’àbacs amb peces i targetes de numeració 

Montessori. 
-  

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT  (organització de l’espai i el temps, organització dels alumnes, 
avaluació prevista, ...):  
En gran grup (15 alumnes; si són més fer dos grups): 

1. Observem i manipulem les fitxes dels àbacs. Entre tots decidim de quantes maneres les podem 
classificar (forma, color...). Les classifiquem. 

En petit grup (2-4 alumnes, en funció del nº d’àbacs que tinguem): 
2. Reproduir amb l’àbac les imatges de les targetes donades. 
3. Un alumne posa fitxes a l’àbac i els altres han d’apuntar en un paper el nº representat. 
4. Un alumne diu un nº i l’altre el representa amb l’àbac. 
5. El mateix però ara és el mestre qui diu el nº (nº que va abans del ... i després del ...; nº que està 

entre el ... i el ...) i cada grup ha de decidir com fer-ho. 
6. Cada grup representa el nº que vol. El mestre tria dos àbacs a l’atzar i un alumne els haurà de 

comparar (< = >).  
7. Cada grup representa el nº que vol. Després han d’ordenar els àbacs de petit a gran o a 

l’inversa.  
8. Targetes Montessori: a) Un col·loca targetes i l’altre representa; b) Un col·loca fitxes a l’àbac i 

l’altre posa les targetes corresponents. 
9. Sumes -portant-ne i sense portar- i restes -sense portar- amb l’àbac (entre ells mateixos). 
10. Quin és el doble de...? 
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VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT:  
Molt bona. Sobretot per la comprensió que aporta del valor posicional dels nombres (amb les targetes 
Montessori). Les operacions és el que més costa, però va bé per entendre el “portar” de la suma. 
 

 


