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Resum de la comunicació
La present comunicació pretén donar a conèixer el canvi metodològic progressiu que
s’està fent al CEIP Son Anglada, de Palma, en l’àrea de les matemàtiques. A partir de
la implementació de tallers de matemàtiques amb materials manipulatius, es mostrarà
un paradigma com a base del canvi i un model metodològic i organitzatiu per al dia a
dia a l’aula. Es posaran exemples d’activitats que s’han duit a terme amb diversitat de
materials manipulables, així com d’altres no estructurats o de la vida quotidiana, i per a
diferents edats i continguts. Finalment, es farà una valoració d’aquesta experiència,
tant per part de l’alumnat com per part del professorat.
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1. Per què fer tallers de matemàtiques? Un recorregut per Son Anglada
El CEIP Son Anglada està situat a prop de la barriada de Son Roca, al municipi de
Palma, en un entorn més aviat rural. Consta d’una línia amb educació infantil i
primària, una aula UEECO (Unitat Específica Educativa de Centre Ordinari amb
Currículum Propi) i una aula CAT (Centre d’Acollida Temporal) al Puig dels Bous,
adscrita al centre. La tipologia del nostre alumnat es caracteritza per tenir un 35%
d’alumnat NESE i un 15% d’alumnat sota tutela administrativa.
Des de l’any 1984 hi ha un interès per part del professorat per millorar i aprofitar
l’entorn natural de l’escola. Així, l’hort, la granja i el jardí són el nucli de treball del
centre.
Any rere any la importància d’aquest Projecte Ecoambiental va augmentant, implicant
canvis en la metodologia del centre.
Així, altres aspectes com els resultats acadèmics i la tipologia d’alumnat, també han
estat claus a l’hora d’implementar en l’horari de cada grup una sessió setmanal de
matemàtiques amb materials manipulables.
Durant aquestes sessions s’han treballat continguts propis de les unitats didàctiques
que cada mestre ha dissenyat, introduintlos primer amb material manipulatiu per, a
poc a poc, arribar a l’abstracció i a l’adquisició del llenguatge matemàtic. Els materials
manipulables que s’han utilitzat han estat molt diversos com reglets, geoplans, blocs
multibase, policubs, pattern blocks… tal com figura a González i altres (2015). Així
mateix també s’han utilitzat altres materials no estructurats, com els playmais, i altres
materials de la vida quotidiana, com tauletes de xocolata o cintes mètriques.
2. Un canvi sempre ve acompanyat d’una bona base
L’objectiu principal proposat en aquests tallers és que els alumnes descobreixin per
ells mateixos els continguts a assolir. D’aquesta manera, adquireixen la comprensió
dels continguts i l’alumnat té un paper actiu dins el seu procés d’ensenyament –
aprenentatge. Altre objectiu ha estat llevar la por que es té a les matemàtiques així
com evitar la mera transmissió d’activitats mecàniques per part del professorat.
El model metodològic que ens ha servit, i ens serveix, de guia és el proposat per
Alsina (2010) de “La piràmide de l’educació matemàtica”, en el que es proposa un
treball partint d’aquelles situacions quotidianes i dels materials manipulables, passant
per recursos lúdics, literaris i tecnològics, per arribar finalment a l’abstracció de la
matemàtica.
També s’ha treballat en el procés d’aprenentatge a partir de les fases que proposà
Piaget, esmentat al llibre del Grup Almosta 
“Més de 7 materials per a l’aprenentatge de
la matemàtica”
: fase de manipulació lliure, fase de manipulació guiada, fase
d’expressió oral i escrita i fase d’abstracció.
La fase de manipulació lliure permet familiaritzarse amb el material. Els infants
construeixen, experimenten, se familiaritzen amb les característiques del material…És
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important prendre consciència que els materials no són per jugar, sinó una eina per
aprendre.

Fase de manipulació lliure: construcció

A la fase de manipulació guiada es pretén descobrir el contingut. És a través de les
preguntes, propostes, instruccions... que fa el mestre i de la manipulació amb el
material, quan l’alumne els va descobrint.

Fase de manipulació guiada

La fase d’expressió oral i escrita ha de servir per raonar el coneixement. La
verbalització i la representació dels descobriments permeten treure conclusions,
generalitzar i extrapolar idees.

Fase d’expressió escrita

És en aquest moment quan estan preparats per a la darrera fase, la fase d’abstracció
per deixar constància del contingut assolit amb el llenguatge matemàtic.
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Fase d’abstracció

No sempre es realitzen totes les fases en una mateixa sessió. Depèn del nivell
educatiu, del material presentat, de l’extensió del contingut…
També cal dir que els tallers s’han realitzat en diferents tipus d’agrupament,
especialment la parella i el grup de 3 o 4 alumnes.
3. El dia a dia a l’aula. Exemples per a cada nivell.
A continuació es mostrarà i analitzarà un exemple d’activitat per a cada nivell educatiu
amb el material que s’ha duit a terme. No obstant, no són materials exclusius per a
aquests continguts, ni continguts exclusius per a aquests materials, sinó que s’ha triat
el material que es considerava més adient i oportú per al nivell educatiu en el que s’ha
duit a terme el taller.
A l’aula de 3 anys s’ha fet servir un material no estructurat, com són els playmais.
L’objectiu principal per aquest grup ha estat treballar les qualitats sensorials. En un
primer moment es va centrar el treball en el reconeixement d’aquestes qualitats
sensorials, amb activitats com agrupacions per colors, ja que és la qualitat que es
reconeix més fàcilment. A continuació es va centrar el treball en les relacions entre
aquestes qualitats a partir de les seriacions. Després d’unes sessions dedicades a
aquests treballs, es va plasmar aquests coneixements en paper, on pràcticament tots
els infants varen tenir clara la feina a fer sense gaire ajuda.

Agrupacions per color

A l’aula de 4 i 5 anys s’ha utilitzat els reglets. Es va aprofitar el nombre d’alumnes del
grup, 18, amb el detall que han estat 9 nins i 9 nines (detall que els alumnes tenien
clar, ja que cada matí ho han anotat), per treballar les diferents maneres d’agruparse
que tenien. El treball es va anar combinant de manera que les agrupacions han estat
primer vivencials al pati de l’escola, després representades amb els reglets per,
finalment, representarles al paper mitjançant un dibuix. Com a conclusió a aquesta
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activitat, es pot dir que aquests alumnes ja saben quins són els divisors de 18, que ho
han viscut i ho han tingut present al llarg del curs per a diverses activitats.

Representació d’agrupacions dels infants

A l’aula de 1r d’EP s’han fet servir els policubs. L’objectiu principal d’aquesta activitat
ha estat treballar estratègies de càlcul mental, especialment aquelles pròpies de les
edats més petites. Així, es va treballar el comptatge de 2 en 2 i de 5 en 5. En el
comptatge de 2 en 2 es va demanar que a la seriació col∙locassin 2 policubs seguits
del mateix color, alternantlos, mentre que en el comptatge de 5 en 5 es demanava
que únicament el que feia 5 fos de color diferent. Posteriorment, es va fer comptar als
infants les peces, posant esment bé en la segona en el cas del comptatge de 2 en 2, o
bé en la de color diferent en el comptatge de 5 en 5. Així, després d’unes sessions de
manipulació i observació, els infants feien un comptatge molt més fluïd.

Comptatge de 5 en 5

A l’aula de 2n d’EP s’han utitlizat els blocs multibase, per a activitats de numeració i
càlcul. Els objectius que s’han treballat han estat diversos: descompondre nombres,
realitzar sumes sense dur i sumes duent i realitzar restes sense dur i restes duent.
S’han dedicat moltes sessions a aquests objectius i amb aquest material, i fruit d’això
ha estat que, per una part, aquells nins que presentaven dificultat en la comprensió
d’aquests continguts, la manipulació els ha ajudat a visualitzarlo i, per altra part,
aquells que no presentaven dificultats, han aconseguit un millor càlcul mental i, a poc a
poc, es desvinculaven del material.
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Representació amb materials de la resta duent

A l’aula de 3r d’EP s’ha utilitzat un material de la vida quotidiana, com són les tauletes
de xocolata. L’objectiu d’aquestes sessions era iniciarse al concepte de fracció. Es va
cercar unes tauletes adequades per a fraccionar, com és 8x4. Es va fer tallar la tauleta
i, a la vegada, dibuixant i anotant, tant en nombres com en paraules, la fracció
obtinguda respecte al total. Les mestres han observat que el contingut treballat amb
aquest material ha facilitat la comprensió del concepte. A la comunicació de Gost i
altres (2016) es mostra amb més detall l’experiència que es va dur a terme el curs
passat en el mateix nivell educatiu.

Representació de fraccions amb materials del dia a dia

A l’aula de 4t d’EP s’han utilitzat els reglets. L’objectiu d’aquesta activitat era treballar
estratègies de càlcul mental. L’activitat, extreta del blog de Rosenfeld (2014), es diu
“La cara del 100” i consisteix en crear una cara amb els reglets que, sumats, facin 100.
Així, els infants practicaren el càlcul mental, elaboraren noves estratègies i
comprovaren resultats. Va ser una activitat molt profitosa, ja que les mestres
s’adonaren que els infants no tenien tantes estratègies ni velocitat de càlcul com es
pensaven.

La cara del 100
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A l’aula de 5è d’EP s’han utilitzat els reglets. L’objectiu proposat ha estat conèixer,
entendre i utilitzar els criteris de divisibilitat: els múltiples i els divisors. Amb els
múltiples s’adonaren ràpidament que els resultats obtinguts eren les taules de
multiplicar. Amb els divisors, en un principi es quedaven amb aquell divisor conegut,
però a poc a poc augmentaren aquests nombres, visualitzant la diversitat de resultats.
El registre a paper de l’activitat ajudà a la memorització dels resultats.

Els divisors

Com a darrer exemple, a l’aula de 6è d’EP s’ha utilitzat el geoplà. L’objectiu proposat
en aquestes sessions ha estat comprendre i calcular l’àrea i el perímetre de diverses
figures. L’activitat consistia en establir un criteri de mesura a partir d’un full quadriculat
on es trobaven les figures. Així, el costat d’un quadradet es mesurava com a 1 cm,
obtenint així la mesura de longitud per obtenir el perímetre, i el lloc que ocupava un
quadradet es mesurava com a 1cm2, obtenint així la mesura de superfície per calcular
l’àrea. Va ser una activitat molt engrescadora per als infants i que els va permetre
comprendre millor aquests conceptes.

Representació de perímetre i àrea

4. Què en pensen ells, dels tallers? L’avaluació com a eina de millora
L’avaluació que fan els alumnes és molt positiva, ja que esperen el dia de tallers amb
moltes ganes, ho veuen com un joc i, per tant, com una activitat divertida i els agrada
treballar amb materials. Frases com “Aquestes matemàtiques són divertides”,
“M’ajuden a aprendre”, Aprenc amb els meus amics”, “Després del material, al paper
és més fàcil”... sovint surten durant els tallers de matemàtiques.
A la rúbrica que es passa a final de cada trimestre als alumnes a partir de 3r de
l’educació primària, podem observar, entre d’altres, els següents aspectes:

Construir matemàtiques

Compartir per aprendre

Pàgina 7 de 10

Comunicació
L’ús de materials manipulables en les aules
d’infantil i primària

Autoavaluació amb rúbrica: l’actitud als tallers

Com es veu al gràfic anterior, la gran majoria dels alumnes mostren una actitud molt
positiva als tallers, es troben receptius, amb ganes d’aprendre i molt motivats. De fet,
esperen el dia del taller amb molta il∙lusió.

Autoavaluació amb rúbrica: la utilitat dels materials en l’aprenentatge

Al gràfic anterior es pot observar també com la gran majoria valora amb notable i
excel∙lent l’aprenentatge de les matemàtiques amb materials, els ajuden a la
comprensió del contingut a aprendre i els facilita la tasca posterior. És el primer curs
que es duu a terme aquests tallers, però a alguns continguts, com les fraccions, ja s’ha
notat una milloria en el seu aprenentatge.
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Autoavaluació amb rúbrica: les intervencions de les mestres

Finalment, al gràfic anterior, s’observa la valoració molt positiva de les intervencions
que realitzen les mestres: pistes, preguntes, reptes, petites ajudes… S’ha observat
que, amb aquestes intervencions, els infants es mostren més receptius i motivats
envers l’aprenentatge.
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, la comprensió
dels coneixements i la participació activa de l’alumnat. A més, els materials permeten
l’atenció a la diversitat que hi ha a les aules.
5. I ara què? Conclusions i treball posterior
Després de haver viscut un curs amb materials manipulables el professorat considera
que el treball ha de seguir endavant, adquirint progressivament més materials que
siguin necessaris i ampliant els coneixements sobre la metodologia i la diversitat
d’usos de cada material.
També han permès un “canvi de xip” en el professorat, encara que els taller s’han fet
una mica de manera aïllada a la resta de sessions. El fet que sigui una persona qui
coordini els tallers ha ajudat que els mestres no es trobin tan reticents a la realització
d’aquests.
Així mateix, la formació a través de cursos i seminaris esdevé imprescindible, així com
l’automotivació del professorat també és clau.
Per tots aquests motius, el treball proposat per al curs que ve és de seguir realitzant
més sessions amb materials i donar més pes als primers cursos de l’educació
primària.
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