
 

ACTIVITATS DE NUMERACIÓ I CÀLCUL EI 
 

ESCOLA I NIVELL: 
La Vall. Osor. 
Educació infantil. P3, P4 i P5. 
 
MESTRES RESPONSABLES DELA IMPLEMENTACIÓ: 
Anna Carreras 
 
TÍTOL DE L'ACTIVITAT: 
Pengem les agulles que diuen els números. 
 
CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN: 
. Reconèixer les quantitats (P3 fins 3 - 4, P4, fins 6 - 7 i P5 sense límit) 
. Reconèixer quan no hi ha cap element i associar-ho amb el número 0 (P4 i P5) 
. Representar les quantitats amb símbols no convencionals. 
. Lectura dels primers nombres a partir dels símbols convencionals (cadascú al seu 
nivell) 
 
MATERIAL/RECURSOS NECESSARIS: 
Material elaborat per la mestre i per l'alumne:  

- cartrons amb forma rectangular, d'aproximadament 5 x 15. A l'extrem de cada 
cartró dibuixar un número ordinal. Mestre. 

- Gomets o retolador negra. Els alumnes han de posar tants punts o gomets 
com indica el número del cartró. 

- Agulles d'estendre roba. Podem jugar amb diferents mides per treballar la 
motricitat fina. 

- Caixa on guardar tot el material 
 

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT  (organització de l'espai i el temps, 
organització dels alumnes, avaluació prevista....) 
 
Elaboració del material 
Abans de començar el joc, cal 
acabar de fer els materials. Aquesta 
tasca es farà conjuntament amb els 
alumnes. Es mostra als alumnes els 
diferents cartrons i en la mesura del 
que saben van dient quin és el 
número escrit. Per fer una valoració dels coneixements previs dels alumnes, es 
demana que agafin tant colors com indica el número. Tot 
seguit cal enganxar tant gomets com indica el número. Per 
fer aquesta tasca, a l’aula hi ha un altre joc matemàtic on hi 
ha la relació de punts amb números. 
Així doncs, amb parelles de diferent nivell, han d’enganxar 
els gomets que indica el número. Poden fer tant cartrons 
fins que s’acabin. 
 
Tot seguit expliquem el joc. 

Aquest joc es pot treballar individualment o en parelles de 
diferent nivell. Cal penjar tantes agulles com indica el número. 
Si no es reconeix el número encara, es pot fer comptant els 
punts i fent la relació 1 a 1, un gomet, una agulla.... 
 



 
VARIACIÓ PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA 
Es presenta el mateix joc, però amb agulles de dues mides 
diferents, els números que es treballen poden ser fins 
AL 100. Han de posar les agulles que indica el número del 
cartró, però amb la condició 10 agulles petites 
equivalen a una agulla gran, d’aquesta manera 
treballem les unitats i les desenes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3-4 fotografies de suport) 
VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT: 
Els alumnes els ha encantat poder ajudar a fer el material per un joc que quedi a 
l’aula. Els més grans han ajudat als de P3 a enganxar els gomets, i sobretot a que fos 
correcte, i poder-los corregir en cas de ser necessari. 
Quan han jugat amb les agulles, ha estat una activitat que hem fet de diferents 
maneres: individual, en parelles d’iguals, en parelles de diferent nivell ... El resultat 
més positiu ha estat quan han treballat en parelles de dos nivells diferents, ja que el 
rol dels alumnes ha permès fer una aprenentatge més satisfactori.  
El joc ha quedat a l’aula i quan els alumnes acaben la feina demanen per anar-hi a 
treballar. 
 
 
 


