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Objectius 

→ Treballar les competències de 
matemàtiques de forma 
vivencial i manipulativa. 

 

→ Ajudar a crear entorns 

d’aprenentatge per a les 

matemàtiques a partir dels 

materials manipulatius. 
 

→ Orientar als adults en la 
realització d’activitats basades 
en la manipulació de materials i 
en el joc. 

 

→ Conscienciar als adults de la 
necessitat de crear situacions 
que permetin que cada  nen es  
desenvolupi al seu propi ritme. 

 

→ Proporcionar eines didàctiques 
per a generar materials 
manipulatius de fàcil 
construcció. 

Continguts 

→ Reflexions sobre com fem 
matemàtiques en aquesta 
etapa. 

 

→ El paper de l’educador en 
l’aprenentatge de  les 
matemàtiques. 

 

→ Presentar materials 
manipulatius que treballen: 

 

o Educació sensorial i 
raonament lògic. 
Material Montessori. 

o Activitats i materials per a 
desenvolupar el 
raonament geomètric. 

o El desenvolupament del 
raonament lògic com a 
base per al sentit numèric. 

o Primers números. Jocs i 
materials. 

o Primeres operacions i 
càlcul mental amb jocs i 
màquines. 



s. 

Temari 

1. Primeres reflexions. 
 

2. Com es construeix el coneixement lògic-matemàtic. 
 

3. Com fem matemàtiques de 3  a 6 anys. 
 

4. El paper de l’acompanyant en les matemàtiques 
 

5. Etapes de desenvolupament de 3 a 6 anys 
 

6. Educació sensorial  i  propostes per a 
treballar el raonament lògic. 

 
 

a. Relacions: emparellaments, 
classificacions  i ordenacions. 

b. Reconèixer  i definir qualitats. 

c. Transformació  de qualitats. 
 

Materials: material d’inspiració Montessori  

de  fabricació casolana, 
 

blocs  lògics,  màquina  de canvis. 
 

7. Geometria a partir del moviment. 
 

a. Construcció i reconeixement de 
línies,  superfícies i volums. 

 

Materials: materials casolans, puzles i jocs de 
lògica i geometria. 

 

8. Números  i operacions 
 

a. Construcció de la noció de 

quantitat: seriacions, 
emparellaments, classificacions i 
ordenacions segons el criteri de 
quantitat. 

b. Reconeixement  de grafies. 

c. Sumes i restes. 

d. Jocs per a afavorir el 
càlcul mental. 

 

Materials: materials de construcció casolana per a emparellar, classificar i 
ordenar, caixes de sumar i restar. 



 

Metodologia 

En el curs es convida als participants a reflexionar 
sobre el context teòric-pràctic que dóna lloc a un 
treball més vivencial amb les matemàtiques. 

 

Es tracta d’un curs de tipus pràctic amb la presentació 
de materials manipulatius en llur majoria de fàcil 
construcció, amb materials reciclats. S’indica  com  
elaborar  els  materials i  com treballar a classe amb   
ells. 

 

Durada 
 

7 hores presencials + 3 hores de treball 
complementari (per als docents) 

 

Ponent 
 

 
 
 

 
→ Malena Martín és llicenciada en 

matemàtiques per la Universitat de 

Barcelona, professora de matemàtiques de 

secundària i investigadora en educació 

activa. 

→ Treballa en l’àrea de matemàtiques 

manipulatives i  vivencials i  es dedica 

a la formació de tot tipus de persones (docents, famílies, psicòlegs, educadors 

socials, optometristes, etc.) que volen treballar les matemàtiques afavorint 

l’acció creativa i investigadora del nen i la nena. 

→ Des de la seva pàgina web, Aprendiendo Matemáticas, desenvolupa una labor 

divulgativa d’una altra manera d’ensenyar i aprendre matemàtiques. Allà hi 

presenta tan una metodologia més lliure i activa com recursos pràctics per a 

portar a l’aula o a casa. 

→ El curs Construïm matemàtiques sorgeix d’aquest mateix esperit: oferir 

recursos i orientacions per a aconseguir un entorn d’aprenentatge on el nen 

s’ho passi bé  i aprengui matemàtiques respectant el seu ritme i interessos. 

 

 
 



Destinataris 
 

El curs va destinat a mestres d’infantil de 3 a 6 anys, a mestres d’educació especial, a 

estudiants, a qualsevol docent, pares i mares interessats en voler oferir als infants 

l’oportunitat d’aprendre matemàtiques “fent-les”. 

 
Treball complementari i reconeixement 
 

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Ensenyament, si ets 

docent hauràs de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la 

fase presencial. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el plaç màxim de 15 dies a 

l’adreça de correu cursos@educatiocat.com. Per a realitzar el treball complementari 

es pot escollir una de les següents opcions: 

 

Fabricar un material lògicament  estructurat 

1. Realitzar un material lògicament  estructurat. 

2. Podeu inspirar-vos en alguna de les idees que se han vist al curs però haurà que ser original. 
No serveixen els blocs lògics. 

3. El material haurà de tenir un mínim de 12  peces. 

4. És necessari fabricar les etiquetes afirmatives i negatives de tots els atributs. 

5. La presentació del treball haurà de constar de: 
 

A. Explicació de les qualitats i atributs escollits per al material. 

 

B. Breu explicació del procés de fabricació (materials utilitzats, passos seguits, …) 

C. Fotografies del material i de les etiquetes. 
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Fabricar un material per a treballar el càlcul mental 

1. Podeu inspirar-vos en alguna de les idees que se han vist al curs però haurà de ser original. 

2. La presentació del treball haurà de constar de: 
 

A. Explicació dels objectius i continguts que es treballen amb el material. 
 

B. Breu explicació del procés de fabricació (materials utilitzats, passos seguits, …) 

C. Fotografies del material i de les etiquetes. 

 


