
ACTIVITATS DE NUMERACIÓ I CÀLCUL CI 
 
 

ESCOLA I NIVELL :  
Escola la Vall (Osor)  
Cicle inicial + tercer 
 
MESTRA:   Mireia Morais 
 
TÍTOL DE L'ACTIVITAT : BINGO DE SUMES I RESTES 
 

CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN : 
- Conèixer la numeració. 

- Saber realitzar operacions mentalment. 

- Identificar l'operació amb el resultat. 

MATERIAL/RECURSOS NECESSARIS : 
- Plantilles de bingo amb sumes i restes senzilles 

- Boles del bingo amb els números. 

 
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT  (organització de l'espai i  
el temps, organització dels alumnes, avaluació prevista....) 
 
 
La sessió va tenir una hora de durada.  

Primer de tot, vam parlar sobre el joc (coneixements prèvis, estructura, organització..). 

Alguns, coneixien la dinàmica del bingo tradicional i això vam comparar la diferència 

amb l'activitat/bingo que els proposava.   

El bingo que els vaig presentar hi havia una operació senzilla (suma o resta) sense el 

resultat.  

L'alumnat havia de buscar si en la seva fitxa s'hi trobava el resultat del número que jo 

deia.  Hi havia línia vertical i línia horitzontal per a fer bingo. D'aquesta manera el joc 

era més àgil.  

Al principi els va costar una mica i el seu ritme era lent. Però un cop centrats en el joc 

van saber resoldre-ho.  

Després de fer unes partides eren els nens que treien les boles i deien el números. 

D'aquesta manera ells van participar i van poder passar per cada part. 

 

Pel que fa a l’avaluació de l’activitat vaig tenir en compte l'habilitat en la resolució de 

les operacions, la rapidesa, la motivació, entre altres aspectes.  

 



    

 

 

 
 
VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT : 
 
L’activitat la valoro molt positivament ja que l'alumnat va passar una estona lúdica al 

mateix temps que van aprendre significativament.  

Al principi, hi va haver nens que els costava fer les operacions i marcar si era el cas 

amb rapidesa. Però, un cop van aprendre la dinàmica van treballar adequadament.   

Així doncs, han aprés numeració i càlcul d'una manera significativa i han après altres 

maneres de jugar el bingo.  

 
 


