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EL RAONAMENT MATEMÀTIC DELS NENS I NENES NO TÉ LÍMIT 

CONTEXTUALITZACIÓ: 

Aquesta activitat està emmarcada dins del Projecte Integrat de Llengües que identifica 

l’escola  Vila Olímpica on es considera com a base,  el tractament transversal de la 

llengua a través de les diferents àrees. Aquest projecte defineix una metodologia de 

treball concreta i comú : 

- La conversa és una  eina de construcció de coneixement, un espai on els ens i nenes, 

segons Joan Tough,  poden relatar,  raonar, predir, projectar, imaginar, dirigir i 

autoafirmar-se.  

- El mestre actua com a guia del procés d’ensenyament-aprenentatge; els nens i nenes 

són part activa en aquest procés.  

- La base de l’aprenentatge sorgeix a partir dels interessos i de l’entorn dels nens i 

nenes potenciant un aprenentatge significatiu. 

- L’experimentació i la manipulació ajuden a l’adquisició progressiva de l’autonomia 

cognitiva. 

- La interacció de treball en grups heterogenis  afavoreix  el tractament de la diversitat. 

 

L’activitat “El raonament matemàtic dels nens i nenes no té  límit” sorgeix d’una conversa 

a la classe dels Taurons de P5 durant del Curs 2011/2012.  Els nens i nenes, amb 

curiositat i interès, arriben  a fer raonaments i representacions matemàtiques força 

complexes per tal de poder entendre una situació quotidiana concreta.  

 

OBJECTIUS I CONTINGUTS 

El plantejament  d’aquesta activitat ajuda al desenvolupament de les capacitats de 

l’etapa d’Educació Infantil i les diferents àrees :  

- Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma. 

- Aprendre a pensar i a comunicar. 

- Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. 

- Aprendre a conviure i habitar el món. 



DESCOBERTA DE L’ENTORN COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

  Construcció de la noció de 

quantitat i inici de la seva 

representació. 

 

  Reconeixement i representació 

de nombres en situacions 

diverses adonant-se que són 

presents en situacions quotidianes 

i per a què es fan servir. 

 

  Aplicació d’estratègies de càlcul 

per afegir, treure, repartir i agrupar 

i fent estimacions de resultats. 

 

  Ús d’estratègies per resoldre 

situacions que reconeixen 

coneixements matemàtics. 

Verbalització dels processos i 

valoració dels resultats. 

 

  Adquisició progressiva de 

l’autonomia cognitiva que genera 

el treball basat en el raonament 

matemàtic, amb la comprovació, 

el contrast i la justificació com a 

manera habitual de conèixer i 

elaborar explicacions. 

 

 Ús del calendari, consciència del 

pas del temps: els dies, les 

setmanes. 

 

 Ús del dibuix com a mitjà de 

representació. 

 

 Ús de pseudodiagrames per 

representar una situació. 

 

  Observar, escoltar i experimentar. 

 

  Ús i valoració progressiva de la 

llengua oral   per evocar i relatar 

fets, per expressar i comunicar 

idees, com a forma d’aclarir, 

organitzar i accedir al propi 

pensament. 

 

 Expressió i comunicació de fets i 

vivències a través del dibuix. 

 

 Utilització d’estratègies per fer-se 

comprendre i comprendre els 

altres, amb imitació de models i 

amb un ús de la llengua cada 

vegada més acurat. 

 

 Participació en converses sobre 

diferents temes, tot compartint les 

descobertes, hipòtesis, desitjos, 

sentiments i emocions, aprenent a 

contrastar i a incorporar les 

aportacions dels altres. 

 

 Ús de la llengua per mostrar 

acords i desacords.  

 

 Comunicació a través del codi 

matemàtic en situacions de la vida 

quotidiana. 

 

 Interpretar, representar i crear. 

 

 Ús del procediment, com ara 

preguntar, negociar, predir, 

planificar, raonar, simular. 

 

 



DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: QUANTS DIES SÓN 10 SETMANES? 

Avui la classe dels Taurons estava preocupada. En Maxim ha arribat  amb el peu enguixat 

i tots ens hem interessat per saber què li havia passat. Després d’explicar-nos amb molts 

detalls la seva caiguda, ens ha informat que el doctor li ha dit que haurà de portar el guix 

10 setmanes. Davant la meva cara de sorpresa (jo sé perfectament quants dies són 10 

setmanes i me l’imaginava a les colònies amb el guix...) en Maxim s’ha quedat una mica 

amoïnat.  

Aquests dies, estem treballant les expressions facials i els Taurons s’han fet un fart 

d’observar companys i mestres per endevinar què els hi passa sense haver de parlar. 

Podríem dir que s’han fet uns experts en l’art de “llegir cares” i no se’ls escapa cap detall.  

En Maxim, força inquiet, ha dit:  

- “Però, ... 10 setmanes és molt o poc?”. 

 La resta de nens i nenes han començat a dir la seva: 

-  “Són molts, perquè 10 és molt gran!” (per ell, la quantitat que representa el 10 és molt 

gran) 

-  “Nosaltres tenim 5 anys, i són 10, 5 i 5” (relaciona el 10 amb els anys que té, fent la 

descomposició additiva del 10= 5 i 5) 

-  “Són poquets, mira:1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10” (compta d’un en un  fins arribar a 10 i 

conclou que la quantitat que representa és petita) 

 Jo veia que no anaven gens desencaminats, però els havia de fer entendre que no 

només s’havien de fixar en el número, que,  al darrera, hi havia una paraula que era 

“setmanes” que també l’havien de tenir en compte.   Així que els he preguntat què era 

això de “setmanes”. En Pere ha dit: 

-  “Una setmana és: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge 

(aixecant un dit de les seves mans cada vegada que enumerava un dia). Són 7 

dies!” (comptant els dies, troba la quantitat) 

 Ara tots ja sabíem que una setmana són 7 dies però, era això el que volíem saber? 

Seguíem tenint el dubte de si 10 setmanes era molt o poc. Llavors un nen ha dit: 

 - “Podríem descobrir quants dies són i així veuríem si són molts o pocs”. 

 Així que la pregunta que formulaven ja no era si 10 setmanes era molt o poc si no que es 

tractava d’esbrinar quants dies són 10 setmanes.  

 



Els he preguntat com podríem descobrir-ho i han tingut molt bones idees:  

 Alguns han començat a comptar amb els dits sense pensar i quan omplien els 10 

dits de la ma, seguien comptant. 

 Un petit grupet de nens i nenes ha començat a comptar i, cada vegada que feien 7 

dits, els amagaven, posaven 7 dits més i seguien comptant (8, 9, 10, ...) Aquests 

nens tenien clar el concepte de setmana. Sabien que, tal i com havia dit en Pere,  

una setmana són 7 dies i anaven comptant de 7 en 7 però no sabien quan s’havien 

d’aturar. Un nen ha arribat a 28, un altre a 35, un altre s’ha quedat al 59 perquè no 

sabia què venia després....  

M’he adonat que els havia de fer entendre que havien de posar els 7 dits 10 vegades 

però, com podien ells arribar a aquesta conclusió sense la meva intervenció directa? Els 

he preguntat si sabien quan havien d’aturar-se i, mentre pensava  de quina manera els 

podia fer arribar a aquesta conclusió, l’Iván ha contestat: 

-  “Quan haguem comptat 10 vegades 7!” (aquest nen  ha fet grups d’iguals, iniciant-se 

al concepte de la multiplicació) 

 L’Iván, amb la seva intervenció, acabava  de tornar a implicar a  tots els Taurons, fins i tot 

els que comptaven per comptar i no entenien res.   Llavors la Núria ha tingut una idea:  

- “Ja sé què podem fer! Poden sortir nens posant 7 dits, i així els comptem” (aquesta 

nena ajuda al grup a integrar el concepte abstracte de la multiplicació com a suma 

reiterada, utilitzant els seus dits) 

 

 Proposo a la Núria que s’aixequi i surti. Ella posa els 7 dits  i jo li pregunto: 

-  “I ara què fem?”  



Ella diu que s’han de posar més nens.  

- “Sí, però quants?” torno a preguntar.  

En Pere, que seguia molt atent totes les explicacions que estaven donant els seus 

companys,  diu: 

- “Han de sortir 10 nens, com les 10 setmanes que ha de portar el guix el Maxim. Si sortim 

la Núria i jo, hauran de sortir 8 nens més.” (aquest nen ha contextualitzat i raonat el 

plantejament  matemàtic fet,  ha demostrat que entén el significat de la resta,   l’ha resolt 

sense utilitzar cap algorisme i ha entès el concepte abstracte de la multiplicació com a 

suma reiterada ) 

 

Ells mateixos s’han anat organitzant i han sortit en total 10 nens, tots en fila, ensenyant 7 

dits. En Pol ha dit que ara, un dels nens que encara estava assegut, sortís a comptar tots 

els dits en veu alta. I així ho han fet.  

 



L’Abril ha sortit i ha començat a comptar amb ajuda de la resta. Ho havíem de fer molt a 

poc a poc perquè era molt fàcil despistar-nos i deixar-nos algun dit. No tots els nens i 

nenes saben comptar quantitats tan elevades, però sempre que l’Abril arribava a un 29, 

39, 49, 59, ... sortia algú que sabia què venia després. 

 

  

  

Finalment, després de molt comptar, hem arribat al “70”. En Maxim haurà d’estar 70 dies 

amb el guix!!! Tots han estat d’acord que això eren molts dies i s’han quedat igual de 

sorpresos que jo quan, de bon començament, ja sabia quants dies eren 10 setmanes. 

Amb aquella cara de bocabadats, els nens i nenes de P5, acabaven de descobrir que, 

gràcies al treball en equip, i a la necessitat d’utilitzar un recurs concret (en aquest cas els 

dits i 10 nens/es) per entendre un concepte  matemàtic abstracte,  acabaven de resoldre 

l’enigma de quants dies eren 10 setmanes. D’aquesta manera,  havien arribat a entendre 

el que havia dit el metge i, sense pensar-s’ho ni un moment, ja estaven parlant, altra 

vegada, de com ajudar al Maxim durant aquest dies. 

 

Després del pati, quan el Maxim ja havia paït una mica el temps que hauria d’estar, els he 

proposat als Taurons que representessin el que havia passat aquell matí en un full.  

 

En les diferents representacions s’observa com cada nen ha integrat els conceptes 

matemàtics sorgits en aquesta activitat.  

         

 

 



REPRESENTACIONS DELS NENS I NENES 

1.  

 

Tenint en compte que aquest nen presenta dificultats en els seus aprenentatges, ha pogut 

dibuixar 10 nens quan li costa entendre la quantitat que representa cada número. Com ell 

era un d’aquests nens, ha descomposat additivament el 7 en: 5 dits i 2 dits.  

 

2.  

 

Aquest nen ha dibuixat els 10 nens amb 7 dits cada nen (5 i 2), per representar 10 

vegades 7. 

 

“2” “5” 



3.  

 

En aquest dibuix podem observar com, aquesta nena, a més de dibuixar els 10 

nens amb 7 dits cada nen (5 i 2), per representar 10 vegades 7, ha explicat el 

procés per saber el total. 

 

4.  

 

Aquest nen,  ha fet una explicació més acurada del procés dut a terme, ja que 

ha introduït la idea de 10 nens 

“Posant els dits de deu nens I els vam comptar I 

eren setanta dits I l’Abril els va comptar” 

“Hem ficat tots els dits i hem 

comptat els dits. 70” 



5.  

 

Tot i que ha representat 12 nens en el dibuix i no 10, arriba a una explicació 

molt acurada del procés iniciant-se al significat de la multiplicació i la 

descomposició factorial (10 vegades 7). 

 

6.  

 

Aquest nen, juntament amb el dibuix, s’inicia a representar el procés amb una 

expressió matemàtica (7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7). S’inicia en el concepte de 

multiplicació com a suma reiterada. 

“Vam comptar amb els dits 10 

vegades 7 i surt 70. I així ho vam 

fer” 



7.  

 

Aquí es veu un pas més endavant en la representació ja que aquesta nena, no 

necessita dibuixar tots els nens complerts si no que només li calen els dits de la 

ma. En aquesta representació es veu com descomposa la quantitat del 7 en 5 i 

2 i fa 10 grups iguals (conjunts) de 7 dits, iniciant-se al concepte de 

multiplicació com a suma reiterada. 

8.  

 

En aquest dibuix podem observar com aquesta nena ha establert un ordre per 

representar el procés i ha creat una graella (un pseudodiagrama) que 

representa la suma reiterada del 7  

“Amb els dits” 



9.  

 

Aquesta nena no ha necessitat fer la suma reiterada i dibuixar-ho tot, si no que 

ha dibuixat 7 dits (5 i 2) i ha expressat per escrit el concepte de la multiplicació 

(això 10 vegades) 

 

 

 

Per cert, en Maxim es va equivocar! Li vam preguntar a la seva mare i diu que 

el metge li va dir 10 dies. Sort!. Podrà anar de colònies sense guix, però, d’altra 

banda, no haguéssim descobert tot això tan interessant o…potser sí, perquè, 

amb com són de curiosos aquests Taurons, segur que haguéssim trobat altres 

enigmes per resoldre plegats.  

Després de saber que només eren 10 dies, els nens i nenes van tenir la 

curiositat de mirar al calendari el que representaven i es van adonar que, 10 

dies, els podien comptar en un mateix mes, però que els 70 inicials que havien 

esbrinat, necessitaven passar dos fulls sencers del calendari i encara els 

faltava part d’un altre full. Aquest recurs, que en cap moment se’ls va acudir 

d’utilitzar el primer dia, , els va fer adonar encara més, de la diferència entre 10 

dies i 70.  

 

 

 

 

 

“Quants dies el Maxim haurà d’estar amb el peu enguixat. 10 setmanes el Maxim haurà 

d’estar amb el guix” 

“Això deu vegades” 



CONCLUSIONS 

D’aquesta experiència en podem treure conclusions emmarcades en tres grans apartats: 

 El paper dels alumnes 

Qualsevol conversa pot apropar als nens i nenes  a una actitud de curiositat i de descobriment 

per entendre el que passa en el seu entorn immediat. La curiositat dels infants per descobrir 

els ha portat a pensar, crear, vivenciar i elaborar explicacions per iniciar-se en el raonament 

matemàtic utilitzant el seu propi cos. Els alumnes fan preguntes i escolten les respostes dels 

altres, suggereixen problemes, fan descripcions breus  i utilitzen material manipulable per 

expressar i representar el seu pensament. 

 El paper de la mestra 

Qualsevol conversa, guiada per la mestra, pot fomentar el pensament matemàtic dels 

alumnes. Com explica Teresa Serra Santasusana  en el seu llibre “Parlant de matemàtiques 

per aprendre’n”, la mestra formula preguntes obertes que fomenten que es posi de manifest la 

rellevància d’algunes dades; dóna suport, mitjançant comentaris, preguntes, a les 

descripcions dels processos que fan els alumnes explicant les seves pròpies estratègies i 

decideix la importància del que cal continuar explorant i aprofundint. Cal que el mestre tingui 

clars els conceptes o idees matemàtiques a desenvolupar.  En funció del context aporta 

informació, dóna pistes, clarifica, modelitza i deixa que els alumnes vencin les dificultats 

donant el temps perquè aquests participin i afavorint l’elaboració de diferents formes de  

representació. 

 Competència matemàtica de l’alumnat 

Sense tenir el coneixement del significat de les diferents operacions,els alumnes han arribat a 

resoldre un problema a partir de recursos manipulatius.   

Aquests nens i nenes han sumat, restat i multiplicat sense ser conscients de fer-ho. S’han 

iniciat al significat del que vol dir multiplicar, tot i que,  en la representació,  la majoria de 

dibuixos mostren la suma reiterada. Quan el problema és complex, la representació ajuda a 

entendre els conceptes matemàtics i crear una representació mental. 

Aquesta activitat ha permès també  comprendre  la noció del pas del temps i la conversió 

d’una setmana en dies.  

 

“En el camí cap a l’abstracció, cal iniciar els nens i nenes a una representació manipulativa, 

després passar a la representació amb dibuix o diagrama i continuar amb l’expressió 

matemàtica, tenint sempre present l’explicació oral del procés”.   


