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ACTIVITATS DE RELACIÓ I CANVI 
 

ESCOLA I NIVELL:                               
ESCOLA ELS ESTANYS    
2n 
 
MESTRES RESPONSABLES:                           
Miquel Garcia Fernandez 
 
TÍTOL DE L’ACTIVITAT:                                    
MULTILINK                                       
 
CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN: 

- Seguiment de seriacions. 
- Representació de sèries amb el Multilink. 
- Interpretació i representació de codis amb les peces del Multilink. 
- Creació i representació dels propis codis i dels companys/es. 

 
MATERIAL: 

- Multilink, targetes plastificades (per escriure codis) i retoladors vileda. 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT  (organització de l’espai i el temps, organització dels alumnes, 
avaluació prevista, ...):  
Els alumnes, tot i estar per grups (per repartir peces), treballen individualment: 

1. Presentació del material. Joc lliure (enganxen, construeixen, classifiquen...). 
2. El mestre presenta un sèrie que els alumnes hauran de copiar i seguir. 

Passem a treballar per parelles: 
3. Els alumnes es proposen sèries que el company/a haurà de continuar. 
4. El mestre, passant pels diferents grups, proposa sèries cada vegada més complicades. Les 

hauran de seguir fins que no tinguin més peces per continuar-la. 
Ara ens convertim en espies. Es tracta de: 

5. Desxifrar un codi secret (escrit pel mestre) i representar-lo amb les peces del Multilink. Fer 
veure que un mateix codi es pot representar de vàries maneres. 

Fem uns quants exemples (amb diferents codis) entre tots i quan veiem que tothom ha captat la idea 
llavors passem a treballar per parelles: 

6. Es faciliten unes etiquetes amb uns quants codis. Quan ja els han representat, se’l passa una 
altra etiqueta en blanc on poden anar escrivint (crear) els seus propis codis per representar-ls. 

 
 

 
 
VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT:  
La valoració ha estat molt positiva ja que, tot i ser la 1ª vegada que treballàvem amb aquest material i 
aquest tipus d’activitats, els alumnes han captat la idea molt ràpid i els ha agradat molt. 

 


