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ESTRUCTURA DEL CATÀLEG

El nom del joc o del material.
L'editorial o l'empresa que el fabrica o el distribueix.
La fotografia que l'identifica.
L'objectiu o l'explicació de la finalitat del joc, del material o de la proposta.
Els blocs de continguts matemàtics que es poden relacionar fàcilment
amb el material, joc o proposta. Es remarca en color el que està més
vinculat amb la seva didàctica. Trobem Numeració i càlcul en vermell;
Relacions i canvi en blau; Espai i forma en groc; Mesura en verd i Estadística
i atzar en lila.
Els subcontinguts que els materials, els jocs i les propostes permeten
treballar tant conceptualment com procedimentalment en relació amb les
competències bàsiques de l'àmbit matemàtic a l'educació primària.

L'elaboració d'un catàleg de materials i jocs de taula matemàtics és una
iniciativa sorgida del diàleg amb la directora de l'escola Nostra Llar. 
 
És una cocreació entre les alumnes i la professora-tutora de les pràctiques
universitàries. L'objectiu és apropar  el conjunt de materials i jocs de l'escola
als/a les mestres.
 
Els hem organitzat i classificat per conèixer les connexions que tenen amb les
matemàtiques i, a través de l'agrupament per  blocs de continguts, afavorir el
seu ús a l'aula. 
 
Dins del catàleg trobem les diferents seccions:
 
1. Material manipulatiu.
2. Jocs de taula matemàtics,  organitzats en: estratègia, atzar, estratègia i
atzar i habilitat motriu.
3. Propostes de treball autònom. 
 
Cada material, joc o proposta està presentat a través de fitxes. Aquestes estan
ordenades alfabèticament i presenten un mateix patró estètic i informatiu.
D'aquesta manera, hi trobem:
 



CONTEXT TEÒRIC
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Al segle XXI l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques requereix
d’una ensenyança motivadora, adaptada a l’aprenent i que proposi reptes
estimulants. Aquesta mirada socioconstructivista inspirada en autors com
Vigotski (1998) ens permet afirmar que la construcció de sabers es produeix
més i millor en interacció amb els altres. Per tant els entorns on la interacció
entre iguals, i amb el mestre, al voltant de reptes i objectius lúdics són, o
haurien de ser, els espais d’ensenyament i aprenentatge desitjats.
 
Cal desterrar, a primària, la idea d’ensenyar matemàtiques desvinculades de
l'alumne.   S’entén que la transmissió de coneixement ha de partir del mateix
bagatge de l’infant. D’aquesta manera, les matemàtiques a primària haurien de
cercar el desenvolupament del pensament reflexiu de l’alumne i focalitzar-se
en els processos de resolució de problemes, aspectes que sí ajudaran a créixer
a l’alumnat (Onrubia, Rochera, Barberà, 2001).
 
En aquest sentit autors com Guzmán (2004) o Corbalán i Deulofeu (1998),
partiran de la idea que els bons jocs són els que tenen ben definides les seves
regles i que posseeixen certa riquesa de moviments. En addició, acostumen a
requerir d’un tipus d’anàlisi mental i intel·lectual amb característiques molt
similars a les del raonament matemàtic.
 
Bishop (1999) també vincula els jocs amb el coneixement matemàtic, amb la
imaginació i la creativitat. Ell defensa que el joc és una de les sis activitats
matemàtiques universals que són presents i es desenvolupen a les diferents
cultures d’arreu del món. Vigotski també va parlar del joc dient que aquest
crea una zona de desenvolupament proper, és a dir, un espai d’aprenentatge
pel jugador on l’error no té la repercussió negativa habitual i on l’infant actua
per sobre de la seva conducta habitual mentre està immers en un joc.
 
El joc dins l’aula de matemàtiques influeix de moltes maneres. Tot joc es
vincula amb   els blocs de contingut de l’àmbit matemàtic, els quals són
numeració i càlcul, relacions i canvi, espai i forma, mesura i estadística i atzar.
Edo i Deulofeu (2006) destaquen dos vessants dels jocs que consideren
rellevants. D’una banda, els jocs que contenen estratègies, assenyalen que
amb la discussió, la negociació i l’aplicació d’aquestes estratègies, per part dels
jugadors s’estan desenvolupant processos de resolució de problemes. 
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D'altra banda a primària, el joc crea una situació social en la qual sovint
sorgeixen tasques i petits conflictes que cal resoldre. Per tant, la mateixa
organització i gestió de l’activitat fa que els infants que hi participen
esdevinguin persones més autònomes i més competents socialment. 
 
Per tot això, comptar amb oportunitats de joc i d’ús de material manipulatiu
de manera sistemàtica a l’aula de matemàtiques promou el desenvolupament
cognitiu de l’infant. Es tracta d’uns recursos molt beneficiosos que haurem de
saber seleccionar amb intencionalitat didàctica, una decisió que requereix
pensar en dues dimensions. Primerament, en termes d’ensenyament, com
guiar el procés d’aprenentatge, i segonament, en l’especificitat del contingut a
treballar. Finalment, cal considerar els continguts matemàtics relacionats amb
l’anàlisi de dades, el raonament lògic o el càlcul mental. Sense obviar que els
jocs de taula desenvolupen competències socials de cooperació-competició en
requerir el fet d’autogestionar-se com a grup (Edo, 2002).
 
Abordar les matemàtiques des d’un punt de vista diferent comença introduint
diversos materials tractant que la classe sigui més receptiva, pràctica,
manipulativa i amena. Treure’ls el màxim partit parteix d’un objectiu central
que és investigar amb ells i, sobretot, anar deduint el perquè d’aquests
raonaments. Aquesta base facilitarà implementar el seu coneixement i anar-
los dominant en vistes a l’autonomia d’ús. 
Tal com indica Cascallana (1988), cal considerar que els/les mestres disposin
d’un bona classificació dels materials que tenen a l’abast. Raó per la qual, serà
fonamental disposar de materials estructurals que estiguin dissenyats
especialment per assolir les finalitats matemàtiques.
Per últim, els criteris per a l’organització, selecció i l'ús dels materials en
l’ensenyament matemàtic requereix reflexionar i intercanviar experiències i
coneixements de diversos materials entre els professors per tal de
reorganitzar i compartir-los en els centres educatius.
 
Per concloure, l’aprenentatge està influenciat tant pels processos de l’alumne
com per la metodologia del mestre o la mestra. A mesura que assimila i
comprèn aquests processos, el seu aprenentatge cada dia serà més precís, de
manera que queda comprovar que l’interès dels infants és directament
proporcional a la seva participació en l’activitat. L’infant necessita acció en la
seva vida per assimilar els coneixements. Per això, hem de buscar una
didàctica activa i lúdica.



"Tal com deia la doctora Montessori, «el nen té la
intel·ligència a la mà»; és a dir, tot el que es palpa
sensorialment arriba al cervell" (Biniés, 2008, p.14).
 
L’experimentació dels infants és fonamental en
l’aprenentatge. A partir de l'acció sobre els objectes el
pensament lògic es va estructurant fins a la construcció
de conceptes. Els materials manipulables són, doncs,
fonamentals en l’ensenyament i aprenentatge de les
matemàtiques. (Biniés, 2008).

1. MATERIALS
MANIPULATIUS
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Els materials didàctics són  creats i dissenyats per
vincular la realitat i el món abstracte. A través d'ells
s'afavoreix que els alumnes realitzin aprenentatges
significatius. 
 
Estimulen els sentits i la creativitat durant la seva
utilització perquè no hi ha regles tancades o una sola
manera de ser usats. Per tant, motiven a crear camins
propis per a la resolució de tasques i problemes.
Finalment, per la seva diversitat poden emprar-se en
l’aprenentatge de gairebé qualsevol contingut
matemàtic.
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1.1 ÀBACS

OBJECTIU: Iniciar i refermar a partir de la notació
posicional dels nombres el càlcul de les operacions amb
nombres naturals.
 

CONTINGUTS: 

SUBCONTINGUTS:  Càlcul mental i sistemes de
numeració. Observació de relacions lògiques i
numèriques. 

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
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Editorial Miniland Mathematical Balance

1.2 BALANCES
MATEMÀTIQUES

OBJECTIU:  Col·locar les peces als braços numerats
cercant l’equilibri a partir de l’equivalència i la igualtat
entre els braços. La balança ha de quedar en
horitzontal.
 

SUBCONTINGUTS:  Correspondències quantitatives.
Composició i descomposició numèrica. Propietats de les
operacions aritmètiques bàsiques: suma, resta i
multiplicació.

CONTINGUTS

 NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
MESURA
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1.3 BEE BOT

OBJECTIU: Utilitzar el llenguatge de programació per
seqüenciar els seus moviments. Imaginar-se i
programar recorreguts en l'espai.
 

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
MESURA

SUBCONTINGUTS:  Resolució de problemes,
desplaçaments, recorreguts, reconeixement d'espais i
direccions i relacions espacials.
 

CONTINGUTS: 
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1.4 BLOCS LÒGICS

Editorial Ardidac. Dienes

SUBCONTINGUTS: Identificació d'objectes a partir de
les seves qualitats. Agrupacions. Classificacions. 

OBJECTIU: Establir relacions lògiques entre peces i
grups de peces.
 

CONTINGUTS: 

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
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1.5 CONNEXION

OBJECTIU: Encaixar peces i construir diferents figures
geomètriques en el pla i en volum.
 

 
RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
MESURA
 

SUBCONTINGUTS: Figures geomètriques en 3D
(políedres, prismes, piràmides).

CONTINGUTS: 
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1.6 COSSOS
GEOMÈTRICS 

OBJECTIU: Identificació i reconeixement de diferents
formes de 3D. Establir relacions lògiques entre cossos i
grups de cossos.

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA

SUBCONTINGUTS: Identificació dels cossos geomètrics
a partir de les seves qualitats. Agrupacions.
Classificacions. Forma i volum. 

CONTINGUTS: 
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1.7 CUBS MULTIBASE,
BASE 10

OBJECTIU: Explorar i construir diferents conceptes i
processos de numeració.

CONTINGUTS: 

SUBCONTINGUTS:  Càlcul mental i sistemes de
numeració. Observació de relacions lògiques i
numèriques. Longituds, superfícies i volums.

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
MESURA
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1.8 CUBS 
MULTILINK

OBJECTIU: Explorar i construir diferents conceptes i
processos de numeració.

CONTINGUTS: 

SUBCONTINGUTS:  Càlcul mental i sistemes de
numeració. Observació de relacions lògiques i
numèriques. Longituds, superfícies i volums.

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
MESURA
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1.9 CÚPULES
LEONARDOME

Versió mini

OBJECTIU: Construir les estructures a través de les
peces geomètriques.

SUBCONTINGUTS: Diversitat de formes geomètriques.
Establiment de combinacions i relacions entre les peces
geomètriques.

CONTINGUTS: 

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
MESURA
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1.10 DAUS

OBJECTIU: Llançar els daus a l'atzar i quan apareixin
dos nombres a la cara superior, realitzar operacions de
càlcul.

CONTINGUTS: 

SUBCONTINGUTS:  Curiositats sobre números senars i
parells, connexions, inici de probabilitat, registre de
dades.

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
ESTADÍSTICA I ATZAR
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1.11 GEOPLÀ

SUBCONTINGUTS: Figures geomètriques planes,
relacions entre les figures. Perímetre i àrea. 

OBJECTIU: Construir formes geomètriques planes amb
gomes elàstiques i un tauler pautat. 

CONTINGUTS: 

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
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1.12 REGLETES
NUMÈRIQUES

OBJECTIU: Experimentar i descobrir relacions entre els
nombres naturals.
 

CONTINGUTS: 

SUBCONTINGUTS:  Càlcul mental i estimacions.
Observació de relacions lògiques i numèriques.

Editorial Faibo

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
MESURA
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1.13 SUPERMAG

Editorial Magnetic Genious

OBJECTIU:  Crear i construir diferents figures
geomètriques amb volum.
 

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA

SUBCONTINGUTS: Figures geomètriques en 3D.
Aresta, vèrtex i cara. 

CONTINGUTS: 

18



 
1.14 TANGRAM

OBJECTIU:  Organitzar les peces per crear les figures
proposades.
 

SUBCONTINGUTS: Figures geomètriques planes
(quadrats, triangles, romboides). Composició,
descomposició i relacions de figures (peces). Simetria.

CONTINGUTS: 

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
MESURA
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2.   JOCS DE TAULA

"El juego y la belleza están en el origen de una gran
parte de la Matemática. Si los matemáticos de todos
los tiempos se lo han pasado bien jugando y
contemplando su juego y su ciencia, ¿por qué no tratar
de aprenderla y comunicarla a través del juego y de la
belleza?" (Guzmán, 2004, p.57).
 
"El joc crea una Zona de Desenvolupament Proper en
l’infant. Mentre dura el joc, l’infant sempre està per
damunt de l’edat mitjana, per damunt de la conducta
diària; en el joc és com si fos un cap més alt del que és
en realitat" (Vigotski, 1988, p.125). 
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El joc és una activitat essencial en el

desenvolupament humà perquè proporciona beneficis

cognitius, socials i morals.

 

Els jocs de taula comporten un tipus de raonament

vinculat a la resolució de problemes, l’anàlisi i el

consens d'unes regles públiques que permeten algun

grau de llibertat d'elecció dels actors involucrats,

estimulen l'enginy  i, per últim, permeten la discussió

dels descobriments realitzats en petit i gran grup

(Edo, 2008). 

 
A més dels continguts matemàtics relacionats amb

l’anàlisi de dades, el raonament lògic o el càlcul mental,

els jocs de taula desenvolupen competències socials de

cooperació-competició en requerir el fet

d’autogestionar-se com a grup. 
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2.1 AUF ZACK

De 2 a 5 jugadors

OBJECTIU: Mostrar dues cartes i si són de la mateixa
temàtica, cal sumar la quantitat total d'animals, plantes
o objectes de les dues targetes i agafar el número que
expressi el resultat de la suma. 
 
JOC D'ATZAR

SUBCONTINGUTS: Memòria visual i càlcul mental
(suma).

CONTINGUTS: 

NUMERACIÓ I CÀLCUL
ESTADÍSTICA I ATZAR
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2.2 BARALLA 
ESPANYOLA

OBJECTIU: Guanyar a l'adversari a través d'estratègies
seguint les regles establertes per a cada joc.
 
JOC D'ESTRATÈGIA I D'ATZAR

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS:  Comptatge de nombres, anàlisi de
dades, prediccions en funció de les dades i aplicació
d'estratègies cognitives.

CONTINGUTS: 
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 2.3 BATASAURUS

Editorial DJECO

OBJECTIU: Guanyar el màxim de combats per obtenir
la major quantitat de cartes de "dinosaures".
 
JOC D'ESTRATÈGIA I D'ATZAR

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI

SUBCONTINGUTS:  Comptatge de nombres, anàlisi de
dades, prediccions en funció de les dades, aplicació
d'estratègies cognitives i habilitats memorístiques.

CONTINGUTS: 
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2.4 BINGO

Editorial Cayro

OBJECTIU: Reconèixer i marcar tots els nombres que
apareixen al cartonet.
 
JOC D'ATZAR

NUMERACIÓ I CÀLCUL
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS: Reconeixement i identificació dels
nombres de l'1 al 99.

CONTINGUTS: 
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2.5 CÓDIGO SECRETO
13+4

OBJECTIU: Descobrir els codis de seguretat mitjançant
operacions matemàtiques.
 
JOC D'ESTRATÈGIA I D'ATZAR

NUMERACIÓ I CÀLCUL
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS:  Càlcul mental: suma, resta,
multiplicació i divisió.

CONTINGUTS: 

Editorial Haba
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2.6 COLLECTO

OBJECTIU: Ajuntar totes les boles del mateix color per
poder-les retirar del taulell. Sumar el màxim de boles
possible.
 
JOC D'ESTRATÈGIA I D'ATZAR

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA

SUBCONTINGUTS: Raonament lògic i percepció visual.
Associació de colors. 

CONTINGUTS: 
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2.7 CONNECTA 4

OBJECTIU: Aliniar (horitzontal, vertical o diagonal)
quatre fitxes abans que l'adversari. 
 
JOC D'ESTRATÈGIA

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS: Relacions espacials, anàlisi de
dades, realització de prediccions en base a les dades i
aplicació d'estratègies cognitives.

CONTINGUTS: 

28



 
2.8 DEJA-VU

Editorial Mercurio

OBJECTIU: Triar les cartes que ja hagin estat
descobertes. Si es tria una carta que ja ha estat triada
prèviament  es perd la partida.
 
JOC D'ATZAR I D'ESTRATÈGIA

SUBCONTINGUTS:  Habilitats visuals i espacials.
Associacions lògiques.

CONTINGUTS: 

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
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2.9 DÒMINO

OBJECTIU:  Quedar-se sense cartes una vegada
utilitzades estratègicament.
 
JOC D'ESTRATÈGIA I D'ATZAR

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS: Selecció i ordenació de peces 
 segons els criteris numèrics. Resolució de problemes.

CONTINGUTS: 
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2.10 ESCACS I DAMES

OBJECTIU: 
Escacs: Fer escac i mat a l'adversari.
Dames: Bloquejar o deixar sense peces a l'adversari.
 
JOCS D'ESTRATÈGIA

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS: Seguiment de patrons i
memorització de diferents posicions. Anàlisi de dades,
realització de prediccions en base a les dades i aplicació
d'estratègies cognitives.

CONTINGUTS: 
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2.11 GOKI BALANCING
GAME

OBJECTIU: Situar el màxim nombre de peces damunt
del cocodril buscant l'equilibri. 
 
JOC D'HABILITAT MOTRIU

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
 
 SUBCONTINGUTS: Raonament lògic i percepció visual.  

Psicomotricitat fina.

CONTINGUTS: 
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2.12 JOC DELS
GRATACELS

OBJECTIU:  Situar tots els edificis sobre el tauler  de
manera que en cada fila i columna només hi hagi un
edifici de cada mida.
 
JOC D'ESTRATÈGIA

Museu de les matemàtiques de Catalunya (MMACA)

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA

SUBCONTINGUTS: Selecció, classificació i ordenació
d’objectes segons diferents criteris. Numeració.

CONTINGUTS: 
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2.13 INTELECT
NUMEROS

OBJECTIU: Fer combinacions de números mitjançant
operacions matemàtiques. Sumar el màxim nombre de
punts. 
 
JOC D'ESTRATÈGIA I D'ATZAR

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
 

SUBCONTINGUTS: Càlcul mental i combinació
numèrica.

CONTINGUTS: 

Deluxe. CEFA
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2.14 JENGA

OBJECTIU: Treure totes les peces possibles sense que
caigui la torre.
 
JOC D'HABILITAT MOTRIU

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA

SUBCONTINGUTS: Lògica i percepció visual.
Psicomotricitat fina.

CONTINGUTS: 
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2.15 KALAHA (Mancala)

OBJECTIU: Capturar el màxim nombre de bales de
l'adversari mitjançant la comptabilització de salts.
 
JOC D'ESTRATÈGIA

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI

SUBCONTINGUTS: Resolució de problemes. Destresa
numèrica i lògica. Representació visual dels números.
Càlcul mental (suma i resta senzilla).

CONTINGUTS: 
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2.16 LABERINT

OBJECTIU: Moure la bala seguint la seqüència
numèrica tot evitant que caigui pels forats. 
 
JOC D'HABILITAT MOTRIU
 
 

NUMERACIÓ I CÀLCUL
ESPAI I FORMA
 

SUBCONTINGUTS: Comptatge i seqüència numèrica.
Relacions espacials.

CONTINGUTS: 
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 2.17 LOTTO
MATEMÀTICA

OBJECTIU: Resoldre les operacions plantejades i
marcar tots els nombres de la fitxa. 
 
JOC D'ATZAR

NUMERACIÓ I CÀLCUL
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS:  Càlcul mental. Operacions de
sumes i restes d'una sola xifra.

CONTINGUTS: 
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2.18 MANCHOMÉMO

Editorial DJECO

OBJECTIU: Aconseguir el major nombre de cartes
possibles.
 
JOC D'ESTRATÈGIA

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS: Anàlisi de patrons, representació de
relacions i  localització de relacions espacials. 

CONTINGUTS: 
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2.19 MASTERMIND

Editorial Cayro

OBJECTIU: Descobrir la combinació de 5 peces de
colors que amaga l'adversari.
 
JOC D'ESTRATÈGIA

RELACIONS I CANVI
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS: Pensament lògic, cerca de
regularitats. Aplicació d'estratègies vinculades amb la
resolució de problemes. 

CONTINGUTS: 
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 2.20 MATEMATIKUS

Editorial Brain Picnic

OBJECTIU: Realitzar el màxim de combinacions
matemàtiques possibles a través dels nombres i els
símbols de les cartes.
 
JOC D'ESTRATÈGIA I D'ATZAR

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS: Càlcul mental, operacions (sumes,
restes, multiplicacions i divisions), relacions i
combinacions numèriques.

CONTINGUTS: 
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2.21 MEMORY

OBJECTIU: Fer parelles de dues imatges iguals. 
 
JOC D'ESTRATÈGIA I D'ATZAR

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
 

SUBCONTINGUTS:  Percepció visual i estratègies
memorístiques.

CONTINGUTS: 

Tatano, Memophoto, Memory Game, Identic, Par y par
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2.22 MIKADO

OBJECTIU: Treure el màxim nombre de palets, sense
moure la resta, que es troben apilats de forma
aleatòria. Sumar el màxim nombre de puntuació que
correspon a cada palet.
 
JOC D'HABILITAT MOTRIU

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA

SUBCONTINGUTS: Càlcul mental (suma, multiplicació).
Psicomotricitat fina.

CONTINGUTS: 
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2.23 MONOPOLY

OBJECTIU: Aconseguir   beneficis i finalment el
monopoli del mercat, tenint en compte totes les
propietats immobles imaginàries que apareixen.
 
JOC D'ESTRATÈGIA I D'ATZAR

NUMERACIÓ I CÀLCUL
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS: Càlcul mental a través dels diners
del joc, comptatge i operacions bàsiques de suma,
resta, multiplicació i divisió. Resolució de problemes i
estratègia. 

CONTINGUTS: 
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2.24 OCA

OBJECTIU: Portar la peça al centre del tauler. 
 
JOC D'ATZAR

NUMERACIÓ I CÀLCUL
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS:    Numeració de l'1 al 6. Comptatge
de nombres.

CONTINGUTS: 
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 2.25 PARXÍS

OBJECTIU: Portar totes les peces des de la casella
d'inici fins a la final.
 
JOC D'ESTRATÈGIA I D'ATZAR

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS: Numeració i comptatge. Càlcul
mental (sumes). Anàlisi de dades i fer prediccions.

CONTINGUTS: 
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2.26 RECHEN - PIRATEN
Editorial Haba

OBJECTIU: Reunir el màxim de cartes de càlcul
resolent les operacions plantejades en les cartes el més
ràpid possible.
 
JOC D'ESTRATÈGIA I D'ATZAR

NUMERACIÓ I CÀLCUL
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS: Càlcul mental i operacions
aritmètiques  (addició, sostracció, multiplicació i
divisió).

CONTINGUTS: 

47



 
2.27 RUMMI CLASIC

OBJECTIU: Fer combinacions de sèries i escales
numèriques per aconseguir desprendre't de totes les
fitxes.
 
JOC D'ATZAR I D'ESTRATÈGIA

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS:  Associacions numèriques, atenció
visual, pensament lògic, comprensió i aplicació de
conceptes bàsics d'atzar.

CONTINGUTS: 
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RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS: Raonament espacial i resolució de
problemes.
 

CONTINGUTS: 

2.28 RUSH HOUR

Editorial Thinkfun

OBJECTIU: Desplaçar els cotxes segons indica la carta 
 per aconseguir treure el cotxe vermell del tauler.  
 
JOC D'ESTRATÈGIA
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2.29 SWISH

Editorial ThinkFun

OBJECTIU: Fer combinacions apilant dues o més cartes
de manera que cada punt estigui dins del cercle del
mateix color. 
 
JOC D'ESTRATÈGIA

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA
 

SUBCONTINGUTS: Relacions espacials, lògica i
percepció visual.

CONTINGUTS: 
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2.30 UNO

OBJECTIU:  Quedar-se sense cartes una vegada
utilitzades estratègicament.
 
JOC D'ESTRATÈGIA I  D'ATZAR

SUBCONTINGUTS:  Anàlisi de les dades de les cartes.
Realització de prediccions en base a les
dades.  Establiment de relacions i combinacions entre
les cartes.

CONTINGUTS: 

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI
ESTADÍSTICA I ATZAR
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3.  PROPOSTES DE
TREBALL AUTÒNOM

La competència «aprendre a aprendre» s'inclou en
la  LOMCE  i consisteix en el desenvolupament de les
capacitats dels estudiants per a una major autonomia,
organització i motivació per a arribar a un objectiu
individual o col·lectiu. En aquest treball, a més, la tasca
en equip exalta els valors comunitaris, la solidaritat, la
cooperació, la creativitat, el valor i la capacitat
potencial de tot individu (Kaplún, 2010).
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Aquestes propostes es realitzen de forma autònoma,
sense necessitar l'ajuda de l'adult. Són molt
entenedores visualment i permeten una pràctica
reiterativa de continguts que es volen consolidar.
 
Finalment, són fonamentals per interpretar situacions
quotidianes. 
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3.1 CAJAS DE JUEGOS
DE MATEMÁTICAS

Editorial AKAL CAMBRIDGE

OBJECTIU:   Proposar solucions i resoldre les tasques
matemàtiques plantejades.
 

NUMERACIÓ I CÀLCUL
MESURA
 

SUBCONTINGUTS:   Resolució de problemes. Càlcul
(sumes, restes, multiplicacions i divisions) i capacitats
(volum, longitud i massa). 

CONTINGUTS: 

54



 

3.2 DIVIÉRTETE CON
NÚMEROS

OBJECTIU: Resoldre operacions, comptar i representar
números.
 

NUMERACIÓ I CÀLCUL

SUBCONTINGUTS: Comptatge, representació
numèrica i  càlcul (suma i resta).

CONTINGUTS: 

Editorial HenBea

55



 

3.3 ENTRENADOR 0-100
HEINEVETTERS

OBJECTIU: Practicar el càlcul del 0 al 100.
 

NUMERACIÓ I CÀLCUL

SUBCONTINGUTS:  Càlcul de sumes, restes,
multiplicacions i divisions. 

CONTINGUTS: 
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3.4 EXPERIMATES

Editorial Teide

OBJECTIU:  Conèixer i practicar estratègies de càlcul
mental de l’operació d'addició.
 

NUMERACIÓ I CÀLCUL
 

SUBCONTINGUTS: Càlcul mental additiu.
 

CONTINGUTS: 

57



 
3.5 SUDOKU

OBJECTIU: Col·locar un número de l'1 al 9 en cada
cel·la de tal manera que mai coincideixin dos números
iduals en cada línia horitzontal, vertical o en cada regió.
 

NUMERACIÓ I CÀLCUL
RELACIONS I CANVI

SUBCONTINGUTS: Numeració de l'1 al 9. Selecció,
classificació i ordenació dels nombres seguint els
criteris establerts.

CONTINGUTS: 
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  3.6 TAULES DE
MULTIPLICAR

Editorial Diset

OBJECTIU: Resoldre totes les multiplicacions de la
fitxa. Taules de l'1 al 9.
 
 

NUMERACIÓ I CÀLCUL
ESTADÍSTICA I ATZAR

SUBCONTINGUTS: Càlcul mental, multiplicacions de la
taula 1 al 9. 

CONTINGUTS: 
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3.7 TRENCACLOSQUES

OBJECTIU: Completar el trencaclosques seguint un
patró.
 

RELACIONS I CANVI
ESPAI I FORMA

SUBCONTINGUTS:  Lògica i percepció visual.
Organització espacial.

CONTINGUTS: 
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4. TAULA RESUM

Casella pintada: es treballa molt
Casella ratllada: es treballa força
Casella puntejada: es treballa poc 
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