
 

Construir matemàtiques Compartir per aprendre Pàgina 1 de 9 

 

 

 

 

Distribuïm taules i cadires, els nens prenen decisions. 

 

Persona o persones inscrites al Congrés que presenten la comunicació: 

Clara Gràcia1 i Glòria Martínez2 

 
1 Grup Àrea,  08304 Mataró clara.gracia@gmail.com 

2 Grup Àrea, 08304 Mataró, gmarti77@xtec.cat 

Resum de la comunicació: distribuïm taules i cadires, els nens prenen decisions. 

Setembre, després de l’estiu els alumnes de cinquè de primària arriben a l’escola. 

Habitualment troben una classe organitzada i preparada per començar a treballar, però 

aquest curs les coses han canviat!  La classe té les taules i les cadires amuntegades al 

centre de l’aula en forma de quadrat. Els/les alumnes no poden seure, on deixen els 

estris?.... Què fem? Comencem les primeres discussions, hem d’organitzar l’aula. Es dóna 

alguna que altra consigna: aconseguir el màxim espai possible lliure.  Després d’acordar 

els diferents objectius que volem aconseguir, se’ls hi convida a dissenyar diferents 

propostes. Ens posem a treballar per equips i de seguida s’engresquen en fer els seus 

plànols...  A vegades distribuïm l’espai i no recordem que hem de seure i que necessitem 

espai per caminar, tot plegat un embolic.   

 

PARAULES CLAU: cicle superior, espai i mesura, treball en equip. 
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Ens trobem al començament de curs, setembre. Les tutores de 5è estan organitzant l’aula 

com qualsevol altre any. Els alumnes són més grans, ocupen més espai i és més difícil 

col·locar el mobiliari per aconseguir tenir espai per poder fer assemblea, manipular 

materials i altres tipus d’activitats. El cap ens bull, tenim moltes cabòries i pensem que 

seria una bona idea proposar als alumnes aquest repte.  

 

El primer dia d’escola està carregat de sorpreses i, entre d’altres la disposició de les 

taules de la nova classe. Els/les alumnes es troben totes les taules formant un quadrat i 

les cadires al voltant. Quan entren es queden sorpresos i s’escolten comentaris com: 

“Com seurem?  Les taules del mig estan desaprofitades, potser és un joc.... “ 

 

 

Distribució de l’aula a l’inici de l’activitat.  

 

Un cop ens hem donat la benvinguda després de les vacances, les tutores expliquem als 

alumnes el repte que els volem proposar: distribuir les taules i les cadires de la classe. 
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D’aquesta manera, se’ls convida a dissenyar diferents propostes. Els/les alumnes es 

reparteixen en petits grups de treball i abans de començar, se’ls hi explica l’objectiu de 

l’activitat : col·locar el mobiliari de manera que s’obtingui el màxim espai possible lliure. 

També se’ls dóna unes consignes que hauran de tenir en compte: no poden moure la 

taula del mestre, les taules dels ordinadors, ni els armaris. 

 

Pla de treball. 

 

A partir d’aquest moment cada grup s’organitza de diferents maneres i demana els estris 

de mesura adequats: cintes, rodes mètriques, un regle de metre...  Sorgeixen dos 

objectius diferents en els grups: uns que volen mesurar la superfície de l’aula i d’altres que 

consideren més important mesurar el mobiliari. Amb els resultats de les mesures que 

cada grup ha aconseguit, apareixen els primers càlculs, per tal d’arribar a conèixer la 

superfície útil de l’aula. Els/les alumnes arriben a la següent fórmula:  S-M= Sútil  és a dir, 

superfície menys mobiliari igual a superfície útil.  
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En aquest moment, els/les alumnes es comencen a trobar amb els primers problemes: es 

donen compte que han mesurat les cadires, però sense tenir present el volum que ocupa 

una persona quan s’hi asseu. D’altres se n’adonen que han realitzat mesures que no eren 

necessàries com, per exemple, l’alçada de la pissarra, de la porta, de les parets.... 

 

Tot seguit, amb aquest recull de dades i de càlculs decideixen representar-ho sobre paper 

mitjançant un plànol. A l’hora de fer-ho, hi ha grups que parteixen dels seus propis càlculs 

i d’altres que es basen en organitzacions conegudes. Se’ls pregunta amb quina de les 

dues maneres aconsegueixen l’objectiu: aconseguir el màxim espai possible lliure a l’aula. 

Els/les alumnes calculen quin és l’espai lliure que els queda en les seves distribucions. Els 

grups que no han tingut en compte els seus càlculs arriben a la conclusió de què 

necessiten aquestes dades, per tal d’aconseguir el repte. 

 

Càlculs. 
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Com representem quatre metres sobre paper? És el que molts alumnes es qüestionen. La 

majoria d’ells comença a pensar quina altra unitat de mesura els pot ajudar a encabir 

quatre metres en 11cmx 8cm. Consideren que la unitat de mesura que els pot ser útil i, 

que els faciliti els càlculs proporcionals, és el centímetre.  

 

Els/les alumnes estan preparats per començar a fer els seus dissenys d’aula. Cada grup 

aconsegueix realitzar diferents distribucions basant-se en el seu procés de descoberta. 

Tot seguit, es comparteixen aquests dissenys mitjançant exposicions on es dóna 

importància al procés i al raonament matemàtic que han dut a terme.  
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Exemples de dissenys realitzats pels alumnes.  

 

 

 

Quin disseny triem? Per tal de decidir quina serà la distribució definitiva de l’aula, els/les 

alumnes proposen dur a la pràctica tots els dissenys. Així que comencen a moure taules i 
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cadires. En aquest punt és on els grups s’adonen d’alguns aspectes que no han tingut en 

compte com, per exemple, l’espai per moure’s entre les taules, per poder-se aixecar, la 

funcionalitat, algunes errades de càlcul, etc...però tots van estar d’acord en què hi havia 

un disseny que era el que més s’ajustava a l’objectiu proposat. Tot i que la proposta era 

bona, van decidir fer millores en el disseny per tenir més espai disponible.  

 

Finalment, entre tots han aconseguit trobar la millor distribució de col·locar el mobiliari de 

manera que s’obtingui el màxim espai possible lliure. 
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Distribució final. 

 

Aquesta activitat permet observar, manipular i provocar reflexió en el sí dels alumnes,  per 

tal que ells mateixos siguin els que construeixen el seu propi aprenentatge, compartint 

coneixements de forma vivencial.  


