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Síntesi
Una proposta per apropar el llenguatge matemàtic als més petits a través dels contes, un recurs
adient, proper i engrescador, amb un material poc convencional que potencia l’abstracció i
imaginació de l’infant al mateix temps que trenca estereotips sovint establerts inconscientment. El
material està pensat per a Primer Cicle d’Educació Infantil, tot i que també pot ser aplicable al Segon
Cicle d’aquesta etapa.

Descripció
Aquest material està format per cinc maletes,
cadascuna de les quals conté un conte on es
treballen les matemàtiques des d’enfocs diferents.
L’objectiu bàsic d’aquests contes és potenciar la
capacitat d’abstracció que tenen els infants i
pretén fugir dels tòpics que socialment envolten els
diferents personatges (formes, colors,...) donant
llibertat a la imaginació alhora que s’alimenta de
conceptes matemàtics. No es pretén que l’infant
assimili tots els conceptes, sinó que es familiaritzi
amb un llenguatge que li faciliti l’aprenentatge en
un futur proper.
LA CAPUTXETA VERMELLA

El material és fruït de la demanda que els Serveis Educatius de l’Anoia va fer a un grup de docents
vist la manca de recursos pedagògics matemàtics per a alumnes d’Infantil. El grup de treball el van
formar mestres i professores de Llar d’Infants, Educació Infantil i Secundària de diversos centres de
la comarca. Es van escollir cinc contes populars que permetessin treballar des de les primeres
nocions quantitatives fins a conceptes espacials (llarg-curt, dins-fora) passant per l’exploració de la
geometria dels materials o les seves qualitats (pes, textura,..) i la relació dels diferents elements amb
els seus contorns a través de les ombres.

Cadascuna de les maletes conté una petita guia
didàctica amb els objectius i possibles propostes
d’activitats, que es poden adaptar, modificar o
ampliar segons les necessitats i les característiques
del grup. Algunes maletes també contenen una guia
visual que pot ajudar a relacionar els personatges
amb els objectes que els representen, així com
l’inventari del material que conté la maleta.
ELS TRES PORQUETS

Serveis Educatius de
l’Anoia
http://se-anoia.cat/

Nivell: Infantil
Aspectes que es treballen: Continguts
Material: Maletes dels Contes Matemàtics
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