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Resum de la comunicació 
La nostra proposta es desenvolupa a “L’habitació màgica”. Aquest espai de llum negra 
neix a partir de la detecció d’una zona desaprofitada a l’escola bressol i esdevé una via 
per introduir petits grans canvis. El material que es posa a l’abast d’infants de 2-3 anys és 
inespecífic, i dissenyat amb la finalitat de suscitar, entre altres continguts, accions 
matemàtiques. El paper del mestre es consolida com a guia del procés educatiu, tot 
respectant la iniciativa dels petits. La nostra intenció és valorar i documentar, en tot 
moment, el ritme dels infants i propiciar un temps, un material i un espai ric que els 
permeti investigar, explorar, descobrir, fer i desfer amb plena llibertat. Per tant, volem 
encoratjar a tots els docents perquè articulin propostes que proporcionin als infants la 
possibilitat de materialitzar accions que comportin una adquisició natural d'aprenentatge. 
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1. Introducció 
 
La finalitat que es persegueix, amb la proposta que es presenta a continuació, és 
documentar i interpretar de manera activa i objectiva les accions matemàtiques que porten 
a terme els infants de 2-3 anys a l’espai de llum negra.  
 
Durant els primers anys de vida, autors com Baroody (1987; citat a Alsina, 2012), fan 
al·lusió a les matemàtiques informals, i sota aquesta definició s’afirma que són el pas 
entremig més crucial entre el coneixement intuïtiu, limitat i imprecís de l’infant i els 
aprenentatges més abstractes i formals d’etapes futures. D’acord amb Alsina (2015), els 
continguts pròpiament matemàtics del cicle 0-3 anys, fan referència a les qualitats 
sensorials, les quantitats, les posicions i les formes, i els atributs mesurables. Aquests 
continguts permeten progressivament als infants: agrupar, classificar, fer 
correspondències, seriacions, comprendre els primers quantificadors, iniciar-se en el 
compteig, establir relacions, afegir, treure, observar canvis de posició i forma, etc.   
 
La nostra proposta es desenvolupa a “L’habitació màgica”. Aquest espai de llum negra 
neix a partir de la detecció d’una zona desaprofitada a l’escola bressol i esdevé una via 
d’inspiració per començar a introduir petits grans canvis. El material que es posa a l’abast 
d’infants de 2-3 anys és inespecífic, i dissenyat amb la finalitat de suscitar, entre altres 
continguts, accions matemàtiques.  
 
Els resultats constaten com nens i nenes d’aquestes edats, a partir de la identificació, la 
comparació i l’observació de canvis, propietats i atributs d’objectes, estableixen relacions 
espacials, temporals i lògiques que enriqueixen el seu desenvolupament. 
 
 

2. Quines accions matemàtiques porten a terme els nens i nenes, de 2 a 3 anys, 
a l’espai de llum i foscor?  

 
A continuació exposem alguns dels resultats obtinguts durant la documentació 
pedagògica que s’ha portat a terme al llarg de les sessions desenvolupades en aquest 
espai. A través del suport fotogràfic pretenem deixar constància estètica i física de les 
accions matemàtiques que els infants han desenvolupat. Per tant, focalitzem la nostra 
mirada interpretativa basant-nos en els blocs de continguts matemàtics proposats per 
Alsina (2015). 
 
Qualitats sensorials 
Les qualitats sensorials estan relacionades amb les característiques físiques dels 
objectes. A través dels sentits, els infants descobreixen, identifiquen i comparen aquests 
trets qualitatius tot fent ús de l’exploració sensorial.  
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Figures 1-2. Classificació qualitativa segons el color del material 

 
 

 
Figura 3. Correspondència qualitativa: Introdueix el pal de color rosa pel forat del mateix color 
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Figures 4-6. Seriacions qualitatives segons el color de la figura geomètrica pintada al tap i/o la 

decoració del pot (llis o amb puntets) 

 
 
Quantitats 
Els infants d’aquestes edats interactuen amb quantitats contínues, és a dir, “amb 
quantitats d’elements que no són comptables un a un i es fan servir quantificadors per 
designar-les (molts, pocs, tots, alguns, etcètera)”; i amb quantitats discretes que són 
“col·leccions d’elements que es poden comptar d’un en un amb numerals (un, dos, tres, 
etcètera)” (Alsina, 2015, p. 27).  
 

 
Figures 7-8. Comprensió dels primers quantificadors. 

“Hi ha moltes pilotes” 
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Figura 9. Comprensió dels primers quantificadors. 

Mestra: Què has fet? 
“Ara estan tots a dins!” 

 
 

  
Figures 10-11. Inici del comptatge d’elements. 

“Un macarró” “Dues pilotes” 
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Figures 12-13. Correspondència quantitativa: Una pilota o pal a cada lloc de l’ouera 

 
 

                           
 

 
 
 

Figura 14. Distinció de 
nombres escrits. 

“Números!” 

Figura 15. Observació de canvis senzills de tipus 
quantitatiu: Afegir i treure. 
Mestra: Què ha passat? 

“Ara ja no n’hi ha, està buit” 
 
 
Posició i forma 
Les propostes educatives que susciten la manipulació i exploració de manera lúdica i lliure 
permeten als infants descobrir les relacions que s’estableixen entre la posició (espai) i la 
forma (línies, figures planes i cossos geomètrics).  
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Figura 16. Reconeixement d’algunes 
propietats geomètriques elementals de 
les formes: Construeix una línia recta 

Figura 17. Reconeixement d’algunes propietats 
geomètriques elementals de les formes. 

“Mira, quadrats” 
Mestra: Molt bé, la Jana ha trobat dos quadrats! 

 
 
 

                       
Figura 19. Observació d’alguns canvis de forma: 

Composició i descomposició de formes. 
-“Una caseta” 

-“Amb un camí!” 

 
 
 
 

Figura 18. Classificació segons la 
forma: Pedres o pilotes. 

“Jo agafo les pedres” 

 
 
 
 
 
 



    

Comunicació
Documentació i interpretació d’accions 

matemàtiques a l’escola bressol: Una 
proposta amb la llum negra

 

Construir matemàtiques Compartir per aprendre Pàgina 8 de 11 

    
Figures 20 i 21. Observació d’alguns canvis de forma: Composició i descomposició de formes. 

“Faig una torre” 
 

 
 
Atributs mesurables 
Els atributs mesurables estan relacionats amb totes aquelles magnituds contínues 
(llargada, alçada, pes, capacitat, etc.) que permeten als infants introduir-se 
progressivament en la mesura.  
 

                                                
 
 
 
 
 

Figura 22. Reconeixement d’alguns atributs 
mesurables dels objectes: la massa. 

Mestra: Com són els pots? 
“Aquests pesen” 

Figura 23. Reconeixement d’alguns atributs 
mesurables dels objectes: la mida. 

“És petit” 
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Figura 24. Reconeixement d’alguns atributs mesurables dels objectes: la capacitat. 

“Està ple el tub” 
 
 

 
Figura 25. Reconeixement d’alguns atributs mesurables dels objectes: la mida. 
- “Aquesta no va” –referint-se a què la pilota grossa no passava pel tub mitjà- 

- “Aquesta va per aquí, pel tub gros” 

 

 

 



    

Comunicació
Documentació i interpretació d’accions 

matemàtiques a l’escola bressol: Una 
proposta amb la llum negra

 

Construir matemàtiques Compartir per aprendre Pàgina 10 de 11 

3. Reflexions metodològiques a tall de conclusió 
 
A partir de tota la informació fotogràfica obtinguda hem creat un nou espai de 
documentació a la llar d’infants. L’observació, activa i objectiva, és l’instrument més eficaç 
per analitzar i comprendre allò que succeeix a cada indret de l’escola, essent el suport 
visual una mirada que reflecteix l’essència de les accions. Com molt bé exposa Hoyuelos 
(2007) “el que no es veu no existeix” (p. 8). Si utilitzem la documentació, de manera 
acurada i estètica,  podrem captar els processos que esdevenen i compartir, amb tota la 
comunitat educativa, els secrets més preuats que guarden les nostres propostes 
educatives. L’espai “Mira què faig” permet als infants recordar i consolidar el que han fet i, 
alhora, esdevé un llaç de relació entre la família i l’escola.  
 
Els nens/es no viuen parcialment allò que els envolta, sinó que tenen la seva primera 
relació amb l’entorn a través de l’observació, l’exploració i la percepció global. Des 
d’aquesta òptica podem afirmar, malgrat haver centrat la nostra mirada en una 
interpretació matemàtica, que “els recursos materials poden ser uns bons punts de 
trobada interdisciplinaris tant pel que fa a les lectures que se’n poden extreure com al seu 
disseny i construcció” (Aubanell, 2006, p. 23). És a dir, com més polivalent i versàtil sigui 
la proposta, més enriquidora seran les accions que susciti.  
 
En relació a l’organització de les sessions, per una banda l’agrupació en petit grup ha 
fomentat una interacció més competent que ha propiciat la creació de coneixements 
compartits en un marc de col·laboració per part dels infants; per l’altra banda, l’acurada 
temporalització ha reduït notablement els conflictes i ha permès aprofitar de manera 
adient el temps d’atenció de les criatures. Les paraules de Gervilla (2006) ratifiquen 
l’anterior conclusió, “l’adult, l’educador, inspirant-se en un profund culte a la vida, haurà de 
respectar observant amb profund interès humà, el desenvolupament de la vida de la 
infància” (p.49). Amb la mateixa premissa hem volgut adoptar el rol de facilitadors d’un 
ambient acuradament dissenyat i didàcticament estructurat, on els nens i nenes han estat 
protagonistes de les seves adquisicions i descobertes.  
 
En aquest camí compartit, la documentació pedagògica ha estat l’instrument que ens ha 
facilitat confrontar, reflexionar i confegir diferents punts de vista. A través de la 
documentació hem pres consciència de com els infants construeixen els seus 
aprenentatges i dels processos que desenvolupen durant les accions que executen. Una 
imatge es converteix en un recurs per comunicar i pensar, ja que d’acord amb Forman 
(2001), el mestre fent ús de la documentació “[...] deixa constància d'aquest procés, 
reflexiona diàriament amb els seus companys, torna a veure les experiències amb els 
nens, i planifica els propers passos per a les següents trobades amb ells” (p. 78). 
 
Construir el nostre perfil com a mestres i el concepte d’infància és una tasca permanent 
que requereix, tant pels nous docents, com pels que hi són, una constant renovació i 
reflexió al voltant del quefer diari a l’aula.  
 

Si es pretén superar les contradiccions [...] d’un aprenentatge purament teòric i estèril 
que condueix pel mateix a una pràctica mecànica, el procediment més sensat i 
poderós consisteix a implicar als futurs docents en un procés permanent d’investigació 
i acció, d’experimentació i reflexió compartida, de contrast, d’indagació sobre tots els 
aspectes personals, socials i materials que condiciones la pràctica educativa  (Gervilla, 
2006, p.106). 
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