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EDUCACIÓ MATEMÀTICA
EN CONTEXT:
De 3 a 6 anys
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INTRODUCCIÓ
Com hauria de tenir lloc el procés d’aprenentatge matemàtic a qualsevol nivell? D’una forma semblant a la que
l’home ha seguit en la seva creació de les idees matemàtiques, similarment al que el matemàtic actiu utilitza en
enfrontar-se amb la matematització de la parcel·la de la
realitat de la que s’ocupa. Es tracta, en primer lloc, de
posar-nos en contacte amb la realitat matematitzable que
ha donat lloc als conceptes matemàtics que volem explorar amb els nostres alumnes.
M. de Guzmán (2001)
Tots els lectors d’aquest llibre comparteixen un interès comú:
ajudar els nens i les nenes de 3 a 6 anys a desenvolupar el seu pensament matemàtic. Probablement, no és el primer llibre que consulten
amb aquesta finalitat, atès que en el mercat bibliogràfic existeixen
diversos manuals que, amb més o menys encert, descriuen enfocaments i estratègies didàctiques. Però només les descriuen.
Els anys d’investigació dedicats a l’educació matemàtica en les
primeres edats, així com també l’experiència acumulada en formació
inicial i permanent de mestres d’Educació Infantil, m’han permès de
constatar algunes evidències que exposo a continuació:
• Molts professionals (educadors d’escoles infantils, mestres de 2n
cicle d’Educació Infantil, etc.) necessiten actualitzar els seus co11

neixements disciplinaris i didàctics per ensenyar matemàtiques en
les primeres edats, sobretot a partir de la implementació de currículums orientats a l’adquisició de capacitats i competències.
• La major part d’aquests professionals reben aquests coneixements sovint de forma descontextualitzada, per part d’un expert
en la matèria (a través de llibres, articles, conferències, etc.).
• Tant els professionals en actiu com els futurs mestres d’Educació
Infantil reivindiquen que per aprendre a ensenyar matemàtiques
no necessiten només saber llegir paraules o escoltar discursos.
Descrit de manera simple, en múltiples diàlegs reflexius afirmen
que alguna cosa no funciona tenint un grup reduït d’experts dient què s’ha de fer a les aules i un altre molt extens de professors en actiu i aprenents de mestre fent-ho. Aquest és un aspecte
que ha donat lloc a molta literatura (per aprofundir sobre el tema, consultin Esteve, Melief i Alsina, 2010), però que a grans
trets pretén assenyalar que les persones que es formen, tant en la
formació inicial com permanent, reben un coneixement ja construït que, sovint, és difícilment aplicable en el seu propi context.
Educació matemàtica en context: de 3 a 6 anys pretén trencar amb
aquesta manera estereotipada d’aprendre a ensenyar matemàtiques. Així
doncs, el nucli principal el constitueix la presentació de situacions
d’aprenentatge en contextos de vida quotidiana: es tracta d’activitats
implementades per molts mestres del 2n cicle d’Educació Infantil que,
en realitat, són els vertaders artífexs d’aquest llibre.
Què és un context? Per a què serveix?
Una primera aproximació a la idea de context permet distingir-hi
un complex nus d’interaccions entre l’entorn físic i l’entorn sociocultural, dimensions múltiples que s’enllacen, però que resulten difícils
d’analitzar conjuntament (Lacasa i Herranz, 1989). Sembla, doncs, que
un context és una situació particular que té la virtut d’explicar diverses
accions i interaccions entrellaçades entre si en funció d’una intenció per
part del formador. A més, pot donar lloc a interpretacions diferents. I en
aquesta funció radica, per a mi, el poder de les situacions d’aprenentatge en context: el fet que permetin més d’una interpretació facilita
la construcció o la reconstrucció del coneixement personal adequant-lo
al propi context. Dit altrament, les activitats provinents de la pràctica que
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es presenten en aquest llibre no transmeten necessàriament un coneixement elaborat per un altre, sinó que són una bastida per construir o
reconstruir el propi coneixement.
Des de l’àmbit de l’educació matemàtica, un context és una situació, més o menys problemàtica, que pot ser objecte d’estudi i que genera preguntes o problemes que requereixen les matemàtiques per
contestar-les o resoldre-les. Des d’aquesta perspectiva, en les matemàtiques un context no s’hauria d’en-tendre només com el context de
l’aula, el context social o familiar de l’escola o de l’alumne, o el context històric, sinó que és un terme molt més general que engloba totes
aquestes situacions i activitats que tenen sentit per a l’alumnat i fomenten el seu pensament matemàtic crític (Niss, 1995). En relació
amb aquesta perspectiva, sorgeixen algunes preguntes: per què és interessant utilitzar contextos en la classe de matemàtiques?; quines
funcions tenen?; per què serveixen?; quins tipus de contextos podem
utilitzar?; com treballar?
Reeuwik (1997), investigador i educador de l’Institut Freudenthal
de la Universitat d’Utrecht (Holanda), exposa cinc motius per utilitzar
contextos:
1. Poden motivar els alumnes. Així mateix, poden ajudar-los a comprendre per què les matemàtiques són útils i necessàries. Poden
aclarir per què certs àmbits de les matemàtiques són importants, i
poden contribuir al fet que els alumnes entenguin la manera com
s’empren les matemàtiques en la societat i en la vida quotidiana.
2. L’ús de contextos pot afavorir que els propis alumnes aprenguin
a utilitzar les matemàtiques en la societat, a més de descobrir
quines matemàtiques són rellevants per a la seva educació
posterior i la seva futura professió.
3. Els contextos poden incrementar l’interès dels alumnes per les
matemàtiques i per la ciència en general.
4. Els contextos poden despertar la creativitat dels alumnes, impulsar-los a utilitzar estratègies informals i de sentit comú en afrontar,
per exemple, la resolució d’una situació problemàtica o d’un joc.
5. Un bon context pot actuar com a mediador entre la situació concreta i les matemàtiques abstractes.
L’ús de contextos a la classe de matemàtiques, doncs, pot contribuir a facilitar l’aprenentatge d’aquesta disciplina, però sobretot pot aju13

dar a comprendre quin és el sentit de les matemàtiques, quines són les
seves vertaderes funcions: formativa, tenint en compte que els contextos
permeten passar progressivament de situacions concretes a situacions
abstractes (matematització progressiva); instrumental, en considerar
que els contextos són, en realitat, eines que afavoreixen la motivació,
l’interès o el significat de les matemàtiques; i aplicada, en fomentar
l’ús de les matemàtiques en contextos no exclusivament escolars i, per
tant, contribuir a la formació de persones matemàticament més competents.
Quins contextos d’aprenentatge es poden utilitzar per ensenyar matemàtiques en les primeres edats?
En Alsina (2010) es planteja una comparació molt simple per
il·lustrar diferents contextos d’aprenentatge que es poden utilitzar dins
i fora de les aules: de la piràmide de l’alimentació a la piràmide de
l’educació matemàtica. En aquest símil, es parteix de la base que la
medicina especialitzada en nutrició ha sabut educar la societat en matèria d’alimentació d’una manera molt simple, a través de la piràmide
dels aliments.

Figura 0.1: Piràmide de l’alimentació (SENC, 2004).
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Tots coneixem, amb major o menor detall, què hem de menjar
sovint per mantenir sana la nostra salut i què no hauríem de menjar
pràcticament mai. Així doncs, la Piràmide de Nutrició Saludable
(SENC, 2004) és un gràfic que indica de forma senzilla el tipus
d’aliments que són necessaris per seguir una dieta equilibrada i la seva
freqüència de consum més recomanable. No en descarta cap, només
informa sobre la conveniència de restringir-ne alguns a una ingestió
ocasional i, per això, és una eina molt útil per al consumidor preocupat
per fer de la seva alimentació una garantia de salut. A la base de la piràmide hi ha els aliments que s’han de consumir diàriament. Aquí hi
ha els vegetals, els cereals i els seus derivats, les verdures, les hortalisses, les fruites, la llet i els seus derivats, i l’oli d’oliva. Després, apareixen els que s’han de prendre alternativament diverses vegades a la setmana: els llegums, els fruits secs, el peix, els ous i les carns magres.
Per últim, a la cúspide, es troben els aliments que només s’han de menjar de manera ocasional, concretament, les carns grasses, els productes
de pastisseria i de brioixeria, i les begudes refrescants.

Llibre

Diferents
organitzacions
de l’alumnat

Recursos tecnològics:
ordinador, calculadora

Comunicació,
negociació
i diàleg

Recursos literaris: contes,
cançons, etc.

Recursos lúdics: jocs

Materials manipulables: inespecífics, comercialitzats o dissenyats

Situacions quotidianes, matematització de
l’entorn, exploració amb el propi cos

Figura 0.2: Piràmide de l’educació matemàtica (Alsina, 2010).
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Si partim de la base que l’educació en general i l’educació matemàtica en particular també són una necessitat bàsica, com ho és l’alimentació, podem dissenyar una piràmide de l’educació matemàtica en què
es presentin de manera senzilla diversos contextos per desenvolupar el
pensament matemàtic i la seva freqüència d’ús més recomanable.
Com en el cas de la piràmide de l’alimentació, no es descarta cap
context, només s’informa sobre la conveniència de restringir-ne algun
a un ús ocasional durant les primeres edats d’escolarització. Per aquest
motiu, pot ser una eina molt útil per al professorat per fer de la seva
metodologia una garantia d’educació matemàtica.
A la base d’aquest diagrama piramidal, hi ha els contextos que
necessiten tots els infants per aprendre i que, per tant, es podrien i
s’haurien de “consumir” diàriament per desenvolupar la competència
matemàtica. Aquí hi ha les situacions problemàtiques que sorgeixen en
la vida quotidiana de cada dia; l’observació i l’anàlisi dels elements
matemàtics de nou context (matematització de l’entorn); el moviment
com a activitat bàsica per interioritzar, per exemple, coneixements
geomètrics diversos; la possibilitat d’experimentar elements matemàtics
a través del propi cos; la manipulació amb materials diversos, atès que
l’acció sobre els objectes possibilita que els alumnes puguin elaborar
esquemes mentals de coneixement; o bé l’ús de jocs, entesos com la
resolució de situacions problemàtiques. Després, apareixen els contextos
que han de “prendre’s” alternativament diverses vegades a la setmana,
com les situacions d’aprenentatge mitjançant recursos literaris amb un
contingut matemàtic: contes populars, narracions, cançons, endevinalles,
etc.; o els recursos tecnològics, com l’ordinador i la calculadora. Per
últim, a la cúspide, es troben els contextos d’aprenentatge que s’haurien
d’emprar de manera ocasional: els llibres o quaderns d’activitats.
No obstant això, els quaderns continuen exercint un control considerable en el disseny i en el desenvolupament de l’ensenyament de
les matemàtiques, és a dir, en el treball diari de bona part del professorat d’Educació Infantil. Per això, en la pràctica diària de molts mestres, aquest organigrama piramidal està invertit: a la base, hi ha els
quaderns d’activitats, que equivaldrien a les carns grasses o als pastissos; mentre que la matematització de l’entorn, l’ús de materials manipulables, de jocs, etc., “es consumeixen molt poc”. En nutrició, la
inversió de la piràmide comporta problemes de salut com, per exemple, l’obesitat. En educació matemàtica, la inversió de l’organigrama
piramidal que plantegem aquí també comporta greus problemes.
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Aquests problemes han estat analitzats des de diferents disciplines,
com la psicologia educativa, la pedagogia o l’educació matemàtica:
aprenentatges poc significatius, desmotivació, falta de comprensió,
etc. Són els que han donat lloc, en termes generals, a una escassa
competència matemàtica.
D’acord amb els paràmetres anteriors, a Educació matemàtica en
context: de 3 a 6 anys farem especial èmfasi en els contextos d’aprenentatge que es troben a la base de la piràmide de l’educació matemàtica,
és a dir, en aquells contextos que hauríem d’utilitzar més sovint per
desenvolupar el pensament matemàtic dels nens i nenes de les primeres edats: les situacions de la vida quotidiana, l’entorn immediat, etc.
L’enfocament de l’Educació Matemàtica Realista (EMR), encapçalat per Freudenthal (1991), ha impulsat, entre d’altres, aquest tipus
de contextos d’aprenentatge. En la seva etapa inicial, l’EMR es va
sustentar en les següents característiques:
• L’ús de contextos com a vehicles per al creixement entre allò
concret i allò abstracte.
• L’ús de models matemàtics (com ara materials manipulables)
com a columna vertebral del progrés.
• L’ús de les construccions i produccions lliures dels alumnes en
els processos d’ensenyament/aprenentatge.
• L’enllaçament dels diversos eixos en el currículum de matemàtiques.
Actualment, l’EMR es fonamenta en sis principis essencials (Alsina, 2009a):
Principi

D’activitat

Què és?

Com pot treballar-se?

Les matemàtiques es consideren
una activitat humana.

Matematitzar implica principalment generalitzar i formalitzar.

La finalitat de les matemàtiques és
matematitzar (organitzar) el món
que ens envolta, incloent-hi la
pròpia matemàtica.
La matematització és una activitat
de cerca i de resolució de problemes, però també és una activitat
d’organització d’un tema.
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Principi

De realitat

Què és?

Com pot treballar-se?

Les matemàtiques s’aprenen fent
matemàtiques en contextos reals.

El context dels problemes que es
presenten als alumnes pot ser el
món real, però això no és necessàriament sempre així.

Un context real es refereix tant a
situacions problemàtiques de la
vida quotidiana com a situacions
És necessari que progressivament
problemàtiques que són reals en la es desprenguin de la vida quotiment dels alumnes.
diana per adquirir un caràcter
més general, és a dir, per transformar-se en models matemàtics.
Els alumnes passen per diferents
nivells de comprensió:

De nivells

Esquematització progressiva
(professor) i reinvenció guiada
(aprenent): les situacions de la
• Situacional: en el context de la
vida quotidiana són matematitsituació.
zades per formar relacions més
• Referencial: esquematització a tra- formals i estructures abstractes.
vés de models, descripcions, etc.
• General: exploració, reflexió i
generalització.
• Formal: procediments estàndards
i notació convencional.
Procés d’aprenentatge que permet
reconstruir el coneixement matemàtic formal.

De reinvenció
guiada

Presentar situacions problemàtiques obertes que ofereixin una
varietat d’estratègies de solució.
Permetre que els alumnes mostrin les seves estratègies i invencions als altres.
Discutir el grau d’eficàcia de les
estratègies utilitzades.

L’ensenyament de les matemàtiques es considera una activitat
social.

D’interacció

La interacció entre els alumnes i
entre els alumnes i els mestres pot
provocar que cadascú reflexioni a
partir d’allò que aporten els altres
i, així, poder assolir nivells més
alts de comprensió.
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La negociació explícita, la intervenció, la discussió, la cooperació
i l’avaluació són elements essencials en un procés d’aprenentatge
constructiu en què els mètodes
informals de l’alumne són utilitzats com una plataforma per
assolir els formals.
En aquesta instrucció interactiva,
els alumnes són estimulats a
explicar, justificar, convenir i
discrepar, qüestionar alternatives
i reflexionar.

D’interconnexió

Els blocs de contingut matemàtic
(numeració i càlcul, àlgebra, geometria...) no poden ser trac-tats
com a entitats separades.

Les situacions problemàtiques
haurien d’incloure continguts
matemàtics interrelacionats.

Quadre 0.1: Principis de l’EMR.

Així, doncs, de manera molt sintètica, els trets més significatius
de l’EMR són els següents:
• Es tracta d’un enfocament en què s’utilitzen situacions de la vida quotidiana o problemes contextuals com a punt de partida per
aprendre matemàtiques. Progressivament, aquestes situacions
són matematitzades a través de models, mediadors entre allò
abstracte i allò concret, per formar relacions més formals i estructures abstractes.
• Es basa en la interacció a l’aula entre els alumnes i entre el mestre i els alumnes. Aquesta interacció, que ha de ser intensa, permetrà als mestres construir les seves classes tenint en compte les
produccions dels alumnes.
• Una altra idea clau és que als nens i a les nenes se’ls hauria de
donar l’oportunitat de reinventar les matemàtiques sota la guia
d’un adult, en lloc d’intentar transmetre’ls unes matemàtiques
preconstruïdes.
Les aportacions de l’EMR ens semblen molt rellevants per a una
educació matemàtica de qualitat ja que incideix en aspectes que considerem clau, com l’ús de contextos per respectar el pas d’allò concret a
allò abstracte (matematització progressiva); la interacció a l’aula per
fomentar la bastida col·lectiva; o bé les connexions, tant entre els diferents blocs de contingut matemàtic com en altres disciplines i amb
l’entorn, aspecte que tractarem amb més profunditat a l’últim capítol
d’aquest llibre, en què es presenta un enfocament globalitzat de
l’educació matemàtica en les primeres edats basat en les connexions.
Com ensenyar matemàtiques en les primeres edats
a partir d’un context de vida quotidiana?
Per treballar contextos d’aprenentatge que es troben a la base de la
piràmide de l’educació matemàtica –situacions de la vida quotidiana,
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l’entorn immediat, etc.– a partir dels plantejaments de l’EMR, és necessari considerar diverses fases.
Educació matemàtica en contextos de la vida quotidiana
• En aquesta fase encara no intervenen els alumnes.
Fase 1:
• Consisteix a analitzar tots els continguts matemàtics (de
matematització
numeració i càlcul, geometria, àlgebra, mesura i anàlisi de
del context
dades i probabilitat) que es poden treballar en el context
d’aprenentatge escollit.

Fase 2:
treball previ
a l’aula

• Es pacta el context d’aprenentatge: el pati de l’escola, la
plaça del poble, etc.
• S’inicia un diàleg amb els alumnes per recollir els seus
coneixements previs i experiències a través de preguntes
com: quines matemàtiques hi ha en...?
• Entre tots, es decideix el material necessari per documentar
el treball en context: una càmera digital, una cinta mètrica,
una calculadora, una llibreta per anotar els descobriments o
per dibuixar, etc.

Fase 3:
treball en
context

• Els alumnes descobreixen les matemàtiques que hi ha en el
context d’aprenentatge escollit.
• Documenten el que han descobert a través de fotografies,
dibuixos, anotacions a la llibreta, etc.
• El docent intervé, sobretot, fent preguntes, més que no pas
donant explicacions.

Fase 4:
treball
posterior
a l’aula

• S’estableix un diàleg amb els alumnes perquè comuniquin
el que han descobert, procurant que utilitzin un llenguatge
matemàtic adequat.
• S’utilitzen les imatges com a base per treballar aspectes
matemàtics diversos (reconèixer, relacionar o operar qualitats sensorials, quantitats, posicions, formes o atributs mesurables).
• Es representa gràficament el treball realitzat en context a
través d’un pòster, en una fitxa, etc.

Quadre 0.2: Fases per aprendre a ensenyar matemàtiques
a partir de contextos de la vida quotidiana.
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tació de bones pràctiques a l’aula que ajuden els nens i les nenes a
aconseguir aquestes metes.
Al següent apartat, que correspon als coneixements didàctics,
presentarem situacions d’aprenentatge en context que donin pistes als
professionals del 2n cicle d’Educació Infantil sobre com incentivar
l’aprenentatge de continguts de relacions i canvis qualitatius. No pretenem mostrar activitats que serveixin només per aprendre aquests
continguts, ja que podríem caure en l’error ja esmentat de presentar
situacions artificials, insignificants i banals, sinó que pretenem aportar
exemples que afavoreixin el desenvolupament de la competència matemàtica.

2. Relacions i canvis qualitatius:
coneixements didàctics
Seguint l’enfocament de la piràmide de l’educació matemàtica
d’Alsina (2010) i els principis de l’EMR de Freudenthal (1991), en
aquest apartat es presenta, en primer lloc, un itinerari d’adquisició que
s’inicia amb activitats realitzades en un context de vida quotidiana i
finalitza amb activitats realitzades sobre paper, és a dir, es passa d’allò
concret a la representació gràfica i/o simbòlica. En segon lloc, es descriuen algunes situacions d’aprenentatges en context per ajudar els
nens i les nenes de 3 a 6 anys a interioritzar de manera progressiva
coneixements sobre relacions i canvis qualitatius. Es tracta d’una selecció d’activitats que han estat implementades en diversos centres
educatius, documentades i analitzades posteriorment. En tercer lloc, i
per tancar l’apartat, s’exposen els indicadors d’avaluació d’aquest bloc
per al 2n cicle d’Educació Infantil.
Itinerari d’adquisició
Al quadre 1.3 de la pàgina següent es presenta una selecció de vint
activitats que pretenen mostrar el procés d’ensenyament-aprenentatge
de continguts de relacions i canvis que hauria de seguir un alumne de
3 a 6 anys. Com hem indicat, es parteix de situacions de la vida quotidiana, és a dir, d’experiències concretes, i es conclou amb activitats
gràfiques, sobre paper, per fomentar la representació mental del coneixement matemàtic.
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CONTINGUTS

Reconèixer, relacionar i/o
operar qualitats sensorials
CONTEXTOS

Situacions
quotidianes

Materials
manipulables

Jocs

1 Observem el propi cos i descrivim diverses qualitats sensorials com, per exemple, el color dels cabells, etc.
2 Observem les característiques sensorials de la resta de
nens i nenes de la classe, les diferències entre ells, els
canvis que es produeixen amb el temps, etc.
3 Durant l’esmorzar o el berenar, observem les diferents
qualitats sensorials dels aliments (mida, color, tacte, olor,
etc.), les diferències entre com són quan els comprem
(crus) i quan ens els mengem (cuits), etc.
4 Observem l’entorn proper (el col·legi, la classe, el passadís, el pati, etc.) i descrivim els objectes que hi ha, com
podrien agrupar-se o classificar-se, etc.
5 En una sortida (una visita al zoo, al bosc, a una granja,
etc.) observem els animals, els arbres, etc., i descrivim les
seves diverses qualitats sensorials, com s’agrupen, com es
classifiquen, etc.
6 Experimentem amb objectes d’ús quotidià, sense cap
finalitat didàctica inicial, ens plantegem hipòtesis (per
exemple, “flota?”) i després la verifiquem fent
l’experiment. A continuació, classifiquem els objectes
7 (floten-no floten).
Manipulem materials lògics, dissenyats didàcticament
8 (estructurats i no estructurats).
A l’aula o al pati, aprofitem la recollida per classificar els
9 diversos objectes (pales, cubells, etc.) en caixes.
Classifiquem la brossa en el seu contenidor corresponent.
10 Juguem a descriure la peça amagada: amaguem una
peça i els nens han d’endevinar de quina peça es tracta
fent preguntes sobre els seus atributs, que només poden
ser respostes afirmativament o negativament.
11 Juguem al Veig, veig...: indiquem un atribut i els nens i
nenes han de localitzar objectes de l’entorn que continguin aquest atribut.
12 Juguem amb jocs didàctics com, per exemple, dominós,
memorys, etc.
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CONTINGUTS

Reconèixer, relacionar i/o
operar qualitats sensorials
CONTEXTOS

13
14

Expliquem i dramatitzem contes incidint en les diferents qualitats sensorials que hi apareixen en ells: textura, color, etc.
Cantem cançons en què les qualitats sensorials siguin les
protagonistes. Per exemple:
“Els colors de les Tres Bessones”
Em menjo el blau d’una sardina,
el vermell de la carn dona vigor.
El verd a l’amanida em fascina
i el color blanc del iogurt.
Vull el taronja de la mandarina,
i el groc cereal que menges tu.
Menja cada color
de forma divertida
i així aconseguiràs
els colors de la vida.

Recursos
literaris

15

16
Recursos
tecnològics

17
18

19

Recursos
gràfics
20

Plantegem endevinalles en què apareguin qualitats sensorials
i els seus atributs. Per exemple:
Porto gorra verda,
brusa ataronjada
(la pastanaga).
Fem produccions lliures utilitzant el programa informàtic
Paint: línies de diferent color i gruix.
Utilitzem la pissarra digital.
Realitzem activitats proposades en plataformes virtuals com,
per exemple, la zonaClic, un servei del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya creat amb l’objectiu de donar
difusió i suport a l’ús d’aquests recursos (http://clic.xtec.cat/es).
Seleccionem fitxes editades: hi ha molta oferta editorial per
treballar continguts de relacions i canvis qualitatius a través
de fitxes. En el cas que s’opti per aquest tipus de materials,
els professionals han de tenir criteris molt clars per a la seva
elecció: l’estètica és important, però allò realment necessari
és que les activitats indueixin a fer raonaments de tipus inductiu o deductiu, etc.
Fem un collage amb materials de diversos colors, textures, etc.
Verbalitzem quins atributs tenen els materials que utilitzem.

Quadre 1.3: Itinerari d’adquisició de continguts de relacions
i canvis qualitatius per al 2n cicle d’Educació Infantil.
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Aquestes vint activitats són alguns exemples que poden utilitzarse a l’aula per ajudar els nens i les nenes de les primeres edats a interioritzar continguts de relacions i canvis qualitatius. De totes maneres,
caldria tenir present que la mera reproducció d’aquestes activitats no
comporta necessàriament que els nens i les nenes interioritzin continguts de relacions i canvis qualitatius, sinó que això depèn, en bona
part, del plantejament i de la gestió que se n’hagi fet.
Mostra d’activitats en contextos de la vida quotidiana
Amb la finalitat d’exemplificar com s’han plantejat i gestionat
algunes d’aquestes activitats, a continuació es descriuen cinc situacions d’aprenentatge implementades en diversos contextos de la vida
quotidiana dels nens i de les nenes de 3 a 6 anys.
ACTIVITAT
Títol: “Els colors del nostre passadís”
Lloc d’implementació: CEIP Cardenal Ilundain, Pamplona.
Nivell: 3-4 anys.
Mestres responsables de la implementació: Mª Ángeles Alecha, Sonia
Burusco i Carmen García.
Assessorament pedagògic: Àngel Alsina.
Continguts matemàtics treballats:
• Reconeixement de qualitats sensorials: els colors al nostre passadís.
• Classificació d’imatges d’objectes del passadís tenint en compte
el color.
• Seriacions senzilles alternant colors.
• Correspondències qualitatives tenint en compte el color.
Descripció de l’activitat:
Un matí del primer trimestre, vam proposar als nens d’anar al
passadís a “fer matemàtiques” com els grans, explicant-los que, per a
això, ens hauríem de fixar molt bé en els diferents colors. Els vam
demanar que ens avisessin quan descobrissin un nou color, perquè així
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podríem fotografiar els colors dels objectes i utilitzar les imatges a
l’aula per realitzar altres activitats.
El passadís va resultar ser un espai molt acolorit i estimulant.
Ràpidament, van verbalitzar i van assenyalar els colors observats:
Mira! El blau!
Hi ha taronja.
I verd!
Mestra, què deu ser això blau?
Està calent!
M: S’anomena radiador i ens transmet escalfor.
A casa meva n’hi ha un.
...

Entre observacions, fotografies, preguntes i respostes, vam prendre consciència de la riquesa del nostre passadís.
Ja a classe, ens vam asseure a veure les imatges a la pantalla de
l’ordinador. Això ens va portar a dialogar sobre diferents aspectes, a
més dels colors dels objectes: nom i utilitat dels objectes, lloc on els
havíem vist, diverses qualitats (si tenen o no angles, color, temperatura, textura...), i diferències i semblances entre alguns objectes.
M: Què deu ser això?
Té puntes.
És una estrella.
M: On la vam veure?
A dalt.
M: A la paret?
Noooooo, al sostre.
M: I per què deu estar allà?
Les estrelles estan a dalt.
M: Us semblen boniques?
Sí, boniques.
M: Deuen ser per decorar...

Posteriorment, en una altra sessió, vam intentar obtenir alguns
dels colors que havíem vist i fotografiat. Observant les imatges, vam
anar barrejant la pintura de mica en mica fins a aconseguir els colors
desitjats. Els vam utilitzar per fabricar, entre tots, uns jocs matemàtics
per al passadís. Cada classe en va realitzar un de diferent:
• Joc 1: vam crear grans cercles de colors per classificar les fotografies dels objectes, col·locant-les al seu interior, segons el color.
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• Joc 2: vam pintar targetes de colors en què es van enganxar
imatges amb objectes del mateix color, que més tard
s’utilitzarien per fer seriacions de dos elements.
• Joc 3: vam construir una tira amb diferents colors per col·locarhi les fotografies corresponents segons el color.
Vam decidir que la millor ubicació per a tots aquests jocs era el
passadís perquè altres nens del col·legi els poguessin utilitzar, creant
una zona de jocs matemàtics que podria ser ampliada posteriorment.
Nosaltres vam seguir utilitzant-los en diversos moments: sessions de
desdoblament, desplaçaments, esperes per entrar al lavabo, etc.
Com a conclusió, i a mode de resum, destaquem alguns aspectes
que aquesta activitat ens ha permès treballar:
• Observar i prendre consciència dels colors en el nostre entorn
més proper.
• Despertar la sensibilitat cap als matisos i la bellesa dels elements que ens rodegen.
• Fomentar el diàleg: riquesa del vocabulari, utilitat dels diferents
objectes, les seves qualitats, etc.
• Compartir les nostres activitats amb els altres.
• Aprendre matemàtiques: classificacions, seriacions i correspondències.
**********
L’activitat anterior, com es pot apreciar, incideix sobretot en la
identificació de colors, que és una qualitat sensorial que els nens i les
nenes de les primeres edats han d’interioritzar. Existeixen múltiples recursos didàctics perquè vagin descobrint els colors dels objectes que ens
rodegen (materials manipulables, jocs, activitats a l’ordinador, fitxes,
etc.). No obstant això, tots aquest recursos són igualment significatius? Què
aporta una activitat amb aquest tipus de plantejament i de gestió? Permet
realitzar els mateixos aprenentatges que repartint una fitxa a cada alumne
en què, per exemple, hagin de pintar de color verd els quadrats i de color
vermell els cercles? Des del meu punt de vista, qualsevol recurs pot contribuir que els nens i les nenes vagin coneixent els colors, però el leit
motiv d’aquesta activitat és afavorir que els nens i les nenes descobreixin que hi ha matemàtiques més enllà d’un quadern d’activitats, fins i
tot més enllà de les parets de l’aula en què treballen habitualment.
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Capítol 3
RELACIONS I CANVIS DE POSICIÓ I DE FORMA
Presentació
En aquest capítol es desenvoluparan els coneixements geomètrics,
tan disciplinaris com didàctics, necessaris per ajudar els nens i les nenes
de les primeres edats a descobrir, analitzar i comprendre el món físic
que ens envolta. Des d’aquest marc, la geometria és el lloc natural per
treballar els aspectes de l’espai relatius a la posició i la forma. Així,
doncs, el títol d’aquest capítol respon a dos criteris: en primer lloc, la
intenció ja anunciada de posar de manifest les connexions matemàtiques amb la resta de capítols, és a dir, les relacions i els canvis (operacions); i, en segon lloc, que ja en el títol es posi de manifest l’objecte
o els objectes matemàtics particulars amb què es treballa en aquest
bloc, en aquest cas, les posicions i les formes.
Durant molt de temps, en l’etapa d’Educació Infantil, la geometria
s’ha considerat com a lloc del currículum escolar on els nens i les
nenes establien “un primer contacte” amb algunes figures planes
més o menys estereotipades, com el triangle (equilàter), el quadrat, el
rectangle o el cercle; juntament amb alguns cossos geomètrics com
el cub, el cilindre o l’esfera. Aquest aprenentatge basat en criteris de
tipus perceptiu, que consistia, per exemple, a “aprendre” la forma
“triangle” mostrant un triangle equilàter (figura 3.1, veure pàgina
següent), impedia que els nens i les nenes analitzessin en profunditat
les característiques i les propietats geomètriques d’un triangle: “té
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tres costats”; “els costats són rectes”; “té tres vèrtexs”; etc. En conseqüència, quan es mostrava un triangle molt menys “típic” com el
de la figura 3.2, molts alumnes no l’associaven a la forma genèrica
“triangle”.
TRIANGLE

Figura 3.1.

Figura 3.2.

De la mateixa manera, quan una forma s’havia “après” només per
criteris de tipus perceptiu, és a dir, mostrant la forma i associant-la a
un nombre, impedia que molts nens localitzessin aquesta mateixa forma quan es mostrava canviada de posició, tal com s’exemplifica a les
figures 3.3 i 3.4.
QUADRAT

Figura 3.3.

Figura 3.4.

Els exemples anteriors pretenen insinuar que és necessari repensar quina és la geometria; quins continguts geomètrics s’haurien de
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treballar; per què serveixen; com s’haurien de treballar les primeres
edats; etc.

1. Relacions i canvis de posició i de forma:
coneixements disciplinaris
A la introducció d’aquest capítol hem anunciat que la geometria
és un bloc de continguts matemàtics que aporta els coneixements necessaris relatius a la posició i a la forma per descriure, analitzar i comprendre el nostre món físic. No obstant això, aquesta és una aproximació genèrica que requereix ser esmicolada per poder concretar més
detalladament els continguts a treballar en les primeres edats.
Referents internacionals
L’última versió publicada dels estàndards americans (NCTM,
2000), així com altres documents complementaris que s’han publicat
posteriorment (NCTM, 2001; 2006) assenyalen que els programes
d’ensenyament de totes les etapes educatives haurien de capacitar tots
els estudiants per:
• Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dos i tres dimensions i desenvolupar raonaments matemàtics sobre relacions geomètriques.
• Localitzar i descriure relacions especials mitjançant coordenades geomètriques i altres sistemes de representació.
• Aplicar transformacions i utilitzar la simetria per analitzar situacions matemàtiques.
• Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per resoldre problemes.
A nivell internacional, doncs, es fa èmfasi en el fet que els nens i
les nenes de les primeres edats haurien d’ampliar a l’escola els seus
coneixements geomètrics per arribar a ser més competents en el coneixement de la posició i de la direcció, tant per situar-se i desplaçar-se
en el seu entorn com per descobrir-lo i representar-lo. En aquest sentit,
és necessari planificar activitats que permetin desenvolupar l’orientació
espacial (la posició dels objectes respecte d’un mateix) i l’organització
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espacial (la posició dels objectes entre ells). Aquests coneixements
s’haurien de perfeccionar, per exemple, donant-los instruccions en
diversos passos perquè localitzessin objectes. És evident, doncs, que
treballar els coneixements geomètrics relatiu a la posició requereix el
moviment i l’activitat psicomotriu, encara que insistirem molt més en
aquest aspecte en l’apartat relatiu als coneixements didàctics.
En relació amb les formes, en els estàndards americans es considera que els nens i les nenes de les primeres edats haurien de reconèixer i comparar les propietats geomètriques elementals dels cossos
geomètrics (superfície plana i superfície corbada, entre d’altres); les
figures planes (costat recte i costat corbat, nombre de costats o nombre
de vèrtexs, entre d’altres); i les línies (línia recta i línia corbada, entre
d’altres). Paral·lelament, haurien d’aprendre a construir i representar
formes geomètriques de diferents maneres: a través del propi cos, amb
materials manipulables, dibuixos, paraules, etc. Així mateix, haurien
de fer exploracions per descomposar i composar formes amb
l’objectiu de crear altres formes noves.
Referents nacionals
Les orientacions curriculars vigents per a l’etapa d’Educació Infantil (Ordre ECI/3960/2007, de 19 de desembre) estableixen els continguts que, a criteri de l’autor, mantenen vincles amb els aspectes de
l’espai relatius a la posició i la forma. El procediment que s’ha seguit,
com en la resta de capítols, és analitzar en profunditat el document
legislatiu en qüestió i extreure’n tots aquells coneixements geomètrics
que, un cop compresos i interioritzats, poden ajudar els nens i les nenes de les primeres edats a descriure, analitzar, i comprendre el món
físic que ens rodeja. En el quadre 3.1 de la pàgina següent es mostren
aquests continguts.
En analitzar-ho amb detall apreciem que bona part dels continguts
fan referència a la posició en l’espai: orientació espacial i organització
espacial. Es fa referència, per exemple, a la “coordinació de moviments” o “nocions topològiques bàsiques (obert, tancat, dins, fora, a
prop, lluny, interior, exterior...) i “realització de desplaçaments orientats”. Una primera apreciació a partir de l’anàlisi dels continguts relatius a l’orientació i organització espacial és que apareix l’expressió
“nocions topològiques bàsiques”.
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