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Resum de la comunicació
Aquesta comunicació pretén aportar altres maneres de fer respecte a la resolució de
problemes en l’educació primària, concretament en el 3r i 4t curs. Els tallers de cuina,
normalment aprofitats en l’àrea de medi i llengües, en aquesta ocasió han introduït
continguts de l’àrea de matemàtiques. Així, els infants creen i reinventen aquests
continguts, ja que aquesta situació els ha provocat el primer contacte amb ells. Les
diferents maneres de representar la informació, tant gràficament, com a través del
llenguatge oral i escrit i el llenguatge matemàtic, seran analitzades per aportar la visió i
els conceptes que tenen els alumnes quan se’ls permet aquesta llibertat.
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1. Aportació i riquesa dels tallers de cuina en l’aprenentatge de les
matemàtiques
Durant l’etapa escolar d’un infant, la majoria d’ells es dedicaran a la l’aplicació de
nocions de càlcul mitjançant la repetició mecànica d’operacions pensant que això és
resoldre problemes.
Un problema sempre és, com diu Canals (2013), un repte per a la ment. el seu objectiu
és resoldre’l, és a dir, pensar; és treballar la lògica, la imaginació, l’enginy, fent servir
els recursos i tècniques que calguin cada vegada.
Així mateix, un problema hauria de capacitar l’alumne, tal com se cita al NCTM (2003)
per:





Construir nous coneixements a través de la resolució de problemes.
Resoldre problemes que sorgeixen de les matemàtiques i d’altres contextos.
Aplicar i adaptar diverses estratègies per resoldre problemes.
Controlar el procés de resolució dels problemes matemàtics i reflexionar sobre
ells.

Per tant, és a partir d’aquesta “nova” visió del que és la resolució de problemes en la
que se centren els tallers de cuina que s’han proposat als alumnes.
Per altra banda, es va decidir treballar la resolució de problemes en l’àmbit de la cuina
perquè és una activitat que sovint es desenvolupa en el centre i que, any rere any, els
infants reclamen i gaudeixen d’ells. Així que se li va donar un gir a l’activitat. En lloc de
aprofitar els tallers de cuina per treballar medi (la matèria, origen dels productes…) i
les llengües (l’escriptura d’una recepta), es va proposar treballar matemàtiques
mitjançant la introducció de nous conceptes per als infants i, per tant, la resolució de
problemes.
Amb la recepta dels panellets es pretén introduir a l’infant en la repartició entre més de
10 elements, és a dir, en el concepte de la divisió entre dues xifres. I amb la recepta de
l’amanida de fruites es pretén introduir a l’infant en altra manera de repartició, com són
les fraccions, incloent el nombre mitxe i les fraccions impròpies.
Els tallers de cuina es realitzen al menjador de l’escola, on els infants seuen en grups
de 4 infants per taula.
2. Panellets, o com introduir la divisió entre dues xifres
El taller de cuina de panellets es va dur a terme tant en els infants de 3r com de 4t
d’EP.
Qualsevol taller de cuina comença amb la presentació dels ingredients, la quantitat i
els estris necessaris per a l’elaboració de la recepta: ametlla mólta, sucre, boniato…
Durant l’elaboració del producte es proposà preguntes orals respecte al càlcul de pes,
equivalències, descomposicions…
Una vegada que es va elaborar la pasta, es va repartir una quantitat d’aquesta per
taules per fer els panellets, descobrint la mida ideal i comprenent la necessitat
d’aquesta igualtat de cara a enfornarlos. Durant aquest procés hi havia grups que
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“compartien” la quantitat de panellets que els sortia al centre de la taula, mentre
d’altres que cada membre, individualment, “guardava” la seva part.

Quantitat de panellets fets per un grup

Quantitat de panellets fets per cada membre d’un grup

A continuació se’ls va proposar la següent pregunta: 
“Quants panellets ens durem a
casa cada un?”
. Tots els grups tenien clar que la primera passa era saber quants de
panellets hi havia en total. Així que cada grup realitzà un comptatge dels seus i, per
tant, els varen redistribuir per a un millor comptatge.

Comptatge dels panellets

Després d’uns minuts de debat amb el grup, la gran majoria arribà a la conclusió que
el nombre de panellets que cada infant es duria a casa seria de 3. És aquí on sorgeix
el moment clau del taller, demanantlos com s’ho han fet.
S’ha de tenir present que aquesta activitat es va dur a terme al mes de novembre,
quan els infants de 4t s’acabaven d’iniciar en la divisió per una xifra com a algoritme,
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mentre que els de 3r és un contingut que no veuran fins el proper curs. Aquí faran un
primer contacte amb el concepte de divisió.
Les respostes que varen sorgir varen ésser, bàsicament, tres:





“Jo crec que 3, perquè tots hem fet 3” (
3r EP).
Tenim 55 panellets i som 14 (4t EP): “Jo sé que un panellet ens toca segur, així
que són 14. dos també perquè són 28. tres també perquè són… (s’ho pensa)
42.” “I me sobren perquè no puc repartirlos entre tots.” 
o també 
“Me falta 1 per
seguir repartint.”
Tenim 64 panellets i som 18 (3r EP): 
“Jo crec que 4, perquè he fet: 4, 8,
12...64… No! No me basten. Ells (assenyalant dos companys) se queden
sense. Com que me pas de 64 són 3, perquè 3, 6, 9...54. Així me sobren 10”

Aquestes verbalitzacions deixen constància que els infants tenen una idea ben clara
del que és fer una repartició, una divisió. Permeten veure que cada un d’ells té unes
estratègies per arribar a la solució i que la comprovació d’aquesta és necessària per
verificar la hipòtesi. Així n’hi ha que calculen el nombre de panellets mitjançant el
divisor, mentre que altres fan una estimació del quocient i la comproven tenint el
compte el residu. Expressions com “me falta...”, “no me basten...”, “me pas…”, “ me
sobren…”, són una prova del coneixement previ que tenen al respecte.
Finalment, i com a treball posterior a l’aula, se’ls va demanar als infants que fessin una
representació amb dibuixos de la repartició que es va fer.
Pel que fa a la quantitat de panellets que va tocar a cada infant, la majoria de
representacions se regeixen per un dibuix esquemàtic de la situació, amb la necessitat
de dibuixar tots els panellets i amb una breu explicació del dibuix. Aquesta situació
també ha aportat molta informació sobre l’estructura mental que cada infant té,
observant que les produccions fetes d’aquells alumnes que presenten dificultats són
molt simples i caòtiques.

Representació d’un infant amb dificultats de 3r EP
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Representació d’un infant de 4t EP

A les preguntes de càlcul, descomposició, equivalències… la gran majoria d’alumnes
va respondre correctament. Cal dir que aquesta part ja corresponia a exercicis
mecànics, emmarcats dins les quantitats treballades al taller, però que ha estat una
manera de deixar constància d’aquests continguts.
Finalment, al grup de 4t se’ls va donar la quantitat total d’infants i panellets que
s’havien fet, és a dir, 32 infants i 119 panellets (3r i 4t junts), i se’ls va demanar si els
seguiria tocant la mateixa quantitat de panellets. La meitat del grup va realitzar una
representació a través de dibuixos de la situació, mentre que l’altra meitat ja aportava
operacions per agilitzar i comprovar els resultats.

Representació amb operacions,4t EP
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3. Amanida de fruites, una aproximació a les fraccions
El taller de cuina de l’amanida de fruites es va dur a terme amb els infants de 4t d’EP.
De la mateixa manera que en el taller anterior, es començà amb la presentació dels
ingredients, la quantitat i els estris necessaris per a l’elaboració de la recepta: diversitat
de fruites, sucre, bols, ganivet… Durant l’elaboració del producte es proposà preguntes
orals respecte les fraccions.
Primer de tot, es varen fer grups equitatius. Així, amb 3 alumnes malalts, sortiren 3
grups de 4 membres cada un d’ells.
A continuació es presentà els ingredients que s’utilitzarien per al taller i se’ls demanà
que se’ls havien de repartir entre els 3 grups de forma que tots tinguessin el mateix
nombre de fruites. Així, de 6 plàtans, 3 pomes, 48 maduixes i 18 taronges, quedà la
següent quantitat de la fotografia per a cada grup.

Ingredients per a 4 persones

Se pot dir que aquesta repartició no fou gens difícil, ja que les quantitats amb què es
treballava no eren grans i en el cas d’alguna errada la diferència era prou evident.
Seguidament, se’ls va proposar que, d’aquests ingredients que tenien per grups, se’ls
havien de tornar a repartir per a cada membre del grup. Tots els grups varen ser prou
ràpids en aquesta segona repartició, tant a nivell oral com a nivell manipulatiu. La
dificultat la tengueren en l’expressió escrita d’aquestes quantitats, aspecte que
tractarem posteriorment.

Ingredients per a cada membre del grup
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Finalment, s’elaborà la recepta posant esment i cura en en la presentació del producte
final.
Posteriorment a l’aula se’ls va demanar als infants que fessin una representació amb
dibuixos i una explicació de la repartició que es va fer per grups. Les respostes varen
ser molt variades des d’infants que utilitzaren únicament el dibuix, d’altres que ho
rerpesentaren amb símbols, altres que ho varen fer únicament amb operacions i
d’altres més complets que inclogueren dibuixos, escrits i operacions.

Repartició per grups

Seguidament, se’ls va demanar l’escriptura en forma de fracció de la quantitat que els
havia tocat a cada membre del grup. Tal com es comentava anteriorment, va haver
dificultat pel que fa a la fracció que representava la taronja.
Frases com les següents foren presents durant el debat a l’aula:




”Aquí hi ha una taronja i mitja.”
“No. Aquí hi ha tres troços.”
“Tot dos teniu raó”

Aquest va ser un dels conceptes claus del taller: el nombre mixte i les fraccions
impròpies (aquesta darrer concepte treballat com a representació). La partició es tornà
a fer a l’aula, analitzant la situació i, finalment, tots els infants varen representar en
forma de fracció els ingredients.

El nombre mixte

Construir matemàtiques

Compartir per aprendre

Pàgina 7 de 9

Comunicació
Cuinant amb la resolució de problemes

Les fraccions impròpies

A continuació es va demanar als infants una representació amb explicació de la
repartició que havien fet dels ingredients entre cada membre del grup. Així, va haver
infants que ho realitzaren únicament amb explicacions escrites, d’altres que únicament
utitlizaren el dibuix i d’altres que varen combinar el dibuix i l’escrit.

Repartició per a cada infant

Finalment, se’ls va demanar que havien d’anotar els ingredients que haurien de
necessitar en cas que volguessin preparar una amanida per a 8 persones. La diversitat
aquí també quedà plasmada amb càlculs purament mentals, càlculs amb operacions,
dibuixos, raonaments… L’explicació del procés per arribar a la solució també fou
present amb frases com:





“A cada grup hi ha 4 persones. He doblat la quantitat.”
“Jo he mesclat 2 grups de 4 persones i he sumat.”
“He calculat sumant les fruites de 2 grups.”
“... Així que per a 8 persones seria el doble”

A l’igual que en el taller de panellets, els dibuixos i les representacions gràfiques
aporten al mestre molta informació dels seus alumnes.
4. Avaluació de l’experiència
L’avaluació que fan els alumnes és molt positiva, ja que, per una part, els encanta els
tallers de cuina i, per l’altra, troben un sentit i una utilitat a les matemàtiques. Així, ells
ho verbalitzen amb frases com “Ens fa pensar”, “M’ha parescut un joc”, “Hem enllaçat
(matemàtiques i cuina). Pensàvem que estaven separades”...
Des de que s’ha posat en marxa aquesta “nova” presentació dels tallers de cuina, els
infants, cada vegada que s’organitza un, demanen si hi haurà matemàtiques.
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L’avaluació que es fa des del professorat també és molt positiva ja que, a través de les
propostes, s’observa el procés de descobriment que fan els alumnes, queda de
manifest la creativitat que tenen i la capacitat de reinvenció d’una situació problema. A
més, les tutores han corroborat que els tallers de cuina han donat la possibilitat als
infants d’entendre, aplicar i respectar la diversitat de camins que hi ha per arribar a un
resultat.
Finalment, cal dir que tant l’expressió oral i escrita com les produccions que fan els
alumnes d’una situació problema, aporten molta informació sobre el procés
d’aprenentatge de l’infant, les seves estructures mentals i el seu enteniment respecte
de les matemàtiques.
5. Conclusions i treball posterior
Després de haver treballat una sèrie de tallers enfocats en les matemàtiques, el
professorat implicat considera que s’han de realitzar més sovint. De fet, hores d’ara, de
cara a final de curs, s’està organitzant un taller com a cloenda que abraci més d’un
tipus de continguts.
De cara al curs que ve es proposa seguir en aquesta línia de tallers de cuina i anar
augmentant el nombre d’experiències c
ulinàriesmatemàtiques.
Així mateix, la convicció i la creença del professorat en aquesta “nova” manera de fer
és clau per a l’èxit de l’activitat.
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