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Síntesi
És un material que treballa la competència matemàtica i pretén ajudar a desenvolupar l’agilitat
mental amb estratègies matemàtiques. Activitats curtes, amenes, amb diferents graus de dificultat,
enganyoses, repetitives i, sobretot motivadores perquè estan proposades a partir del centre d’interès
“els animals”. Són activitats per CONSOLIDAR l’aprenentatge significatiu. Proposen el treball
individual i també el cooperatiu i és molt important la correcció col·lectiva perquè és on cada grup
d’alumnes pot expressar i descobrir diferents estratègies que els farà arribar a la consolidació, en
definitiva a establir connexions, LINKS. Inclouen la representació gràfica de l’avaluació. Amb aquest
plantejament es capta l’ATENCIÓ de l’alumne, aquest està motivat i aconsegueix avenços en
l’agilitat a l’hora de resoldre problemes, tot incrementant l’autoestima i, conseqüentment, trobant el
gust per les matemàtiques.

Descripció
INTRODUCCIÓ
El nostre cervell aprèn amb inputs que li van arribant de tot arreu i de tots els sentits: la vista, l’oïda,
el tacte... i només quan el nen o nena és capaç de connectar-los, de fer connexions es produeix un
LINK, vol dir que ha sigut capaç de relacionar a través de la seva pròpia experiència allò que ha vist,
li han explicat, sentit o llegit, es produeix la MÀGIA i entén el concepte, l’experiment, la relació. Per
fi ha sorgit un NOU LINK.
PER QUÈ AQUEST MATERIAL?
Aquest material sorgeix de la necessitat d’ajudar a tots els alumnes, tant els que tenen dèficit
d’atenció, ritmes de treball més lents, alumnes desmotivats com alumnes amb altes capacitats.
És a la vegada un instrument àgil pel professor/a.
Aquest quaderns estan pensats per ajudar a la consolidació dels LINKS que cada nen o nena anirà
aconseguint en la seva etapa escolar, i que cada alumne hi arribarà a un ritme diferent.
L’alumne va treballant els diferents continguts del currículum amb la metodologia utilitzada segons
els criteri de cada centre escolar... experimentant, manipulant, treballant cooperativament... serà
aleshores quan els quaderns EL LINK DE.. l’ajudaran a la consolidació del seu aprenentatge.

COM ÉS EL MATERIAL?
Te una estructura completament diferent a qualsevol altre material existent, de molt fàcil utilització i
pensada per facilitar la concentració.
.
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- Té l’interior de diferent color, amb la intenció expressa d’ajudar a l’alumne a l’hora de treballar.
- Introdueix temes transversals (el mon animal, els dinosaures, els arbres, les fruites...)que
aporten informació de manera curiosa a la vegada que estimulen l’atenció.
- Cada pàgina és un LINK, cada LINK té PRÀCTIQUES i
EXERCICIS.
●
●

cada pràctica, ACTIVITATS

Ÿ La principal característica dels exercicis és que són curts, divertits, amens, amb
diferents graus de dificultat, enganyosos, repetitius i competencials.
Ÿ Uns exercicis que presenten les mateixes situacions de diferent forma, de manera que
capten l’atenció del alumne i en conseqüència aconsegueixen la motivació y poc a poc
augmentar el gust pel treball

- Inclou LINKS d’avaluació i autoavaluació perquè l’alumne sigui conscient del seu propi
aprenentatge.
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