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Resum de la comunicació
Són moltes les situacions de l’Escola Bressol en les quals els infants mostren els seus
gustos, les seves preferències per materials, colors, formes... Són petites però grans
accions que poden passar desapercebudes, però que tenen un gran valor pedagògic
atès que permeten posar de manifest les individualitats i personalitats dels nens i
nenes. Partint d’aquestes reflexions, posem a l’abast d’un grup de 15 infants d’1 a 3
anys diferents obres relacionades amb la pintura, la música i l’escultura, formulant-nos
la següent hipòtesi: els infants tindran capacitat per expressar a través de diferents
llenguatges (verbal, corporal i plàstic) les emocions que els hi provoca les obres
presentades. En el procés de la proposta verifiquem la nostra hipòtesi i constatem la
presència continuada de les matemàtiques informals. En aquest sentit, es conclou que
no és necessari parcel·lar els aprenentatges perquè, en el seu dia a dia, els infants
aprenen de manera globalitzada.
PARAULES CLAU: Matemàtiques informals, art, Escola Bressol
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1. Contextualització de la proposta
La proposta està emmarcada en el context d’una aula amb 15 infants d’edats
compreses entre 1 i 3 anys. L’espai és sempre el mateix, en un ambient que ens
permetrà tenir, al seu abast, tant els materials proposats com la documentació de la
pròpia proposta.
Sense dirigir ni intervenir en el seu joc, l’adult observa les descobertes que fan els
infants a partir de la relació que estableixen amb les obres presentades.
Només donem una consigna: l’obra és per mirar o escoltar, no és per jugar. Per tal de
donar-li identitat, els facilitem el nom de l’autor. A partir d’aquí no intervenim, estem a
l’expectativa, som uns actors secundaris que anotem les descobertes que realitzen els
infants a través dels seus ulls, expressions i la seva veu, ells són els protagonistes.
La proposta està dividida en tres grans blocs: la pintura, la música i l’escultura.
Pintura: s’exposen tres quadres amb el suport d’un cavallet, amb la peculiaritat que
passem d’una degradació de l’abstracte al real. Els quadres escollits son:
1. Farré, Pitus: Miró (imitació de l’estil de Miró). 1979
2. Munch, Edvard: El crit. 1893
3. Guerris, Josep Maria: Paisatge de Celrà. 2013
Música: s’escolten tres peces de música clàssica, que poden evocar diferents
sentiments.
1. Barber, Samuel: Adagio for strings. 1938
2. Orff, Carl: O Fortuna (Carmina Burana). 1937
3. Offenbach, Jacques: Orfeu als inferns. 1858
Escultura: S’exposen tres escultures amb el suport d’un moble i, com en la pintura,
amb una degradació de l’abstracte al real.
1. Anònim: Tronc
2. Anònim: Figura Azteca
3. Anònim: Figura humana
Cadascuna una de les obres s’exposen de manera individual durant un període de
dues setmanes. Transcorregut aquest temps, facilitem un suport per a què els infants,
lliurement, puguin representar gràficament el que han viscut o allò que sigui del seu
interès.
2. Criteris d’observació de la proposta
Observar significa triar i, encara que sabem que els infants mostren moltes actituds i
conductes, s’afina la mirada en les següents habilitats: verbals, corporals i plàstiques.
-

Habilitats verbals: es recullen els comentaris dels infants sempre que tinguin
relació directe o indirecte amb l’obra presentada.
Habilitats plàstiques: s’observa si els infants reprodueixen d’alguna manera
l’obra visualitzada.
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-

Habilitats corporals: mitjançant gestos i expressions els infants transmeten
conceptes i emocions referents a l’obra.

Transcrivint les converses i recollint el material fotogràfic, ens adonem de la gran
quantitat de coneixements matemàtics informals que hi ha presents. Això ens reafirma
amb la idea de plantejar-nos les propostes per hipòtesis i no per objectius tancats. Els
infants, tenen la capacitat de sorprendre’ns en nous plantejaments que ni tan sols
havíem pensat. En aquest cas, les habilitats matemàtiques.
3. Coneixements matemàtics informals
Es focalitza l’anàlisi en una obra de cada bloc. Per dur a terme l’anàlisi, partim de la
proposta d’Alsina (2015), en relació amb els principals continguts associats a les
matemàtiques intuïtives i informals que poden aprendre i usar els infants de 0 a 3
anys: qualitats sensorials, quantitats, posicions i formes i atributs mesurables, tenint en
compte que es poden identificar, definir, reconèixer, comparar, canviar i/o transformar.
3.1. Pintura
Després de les dues setmanes d’observació, l’obra presentada es substitueix per una
cartolina que els infants poden utilitzar per pintar lliurement. Es fan servir tècniques
diferents: amb el Miró, ceres; amb el Crit, pintura i amb el Paisatge, retoladors.
Amb relació a l’obra “Paisatge”, en la taula 1 es mostren algunes transcripcions en les
quals es posa de manifest l’ús de coneixements matemàtics informals:

J.M. Guerris. Paisatge de Celrà. 2013
Taula 1. Continguts matemàtics a partir de l’observació del quadre “Paisatge”
Ariadna: -Són les campanes de la
catedral que fan DING DONG DING
Patrons de repetició
DONG
-Bruixa, bruixa, bruixa!
Guillem, Ariadna, Marisa: ( Canten la
cançó de la bruixa)
Reconeixement de la posició relativa a
Quirze: Jo he pujat les escales de la
l’espai
catedral amb el papa i en Llàtzer.
Jordi: Un dia amb el papa jo vaig anar
Identificació temporal
en una altra catedral.
Quirze: La bruixa està amagada en una
Rec. de quantitats elementals
finestra.

Construir matemàtiques

Compartir per aprendre

3

Comunicació
Apropem l’art als infants

Ariadna: Aquest arbres són per amagar
la bruixa.
Guillem: Aquí dalt hi ha la bruixa però el
tren no!
Quirze: No, els arbres no són per
amagar la bruixa, són per tocar!
Ariadna: Del meu llit va sortir la bruixa
perquè mirava la tele!
Guillem: És de dia.
Jordi: No és de nit.
Ona: La bruixa està amagada aquí,
Home!
Quirze: És el poble de la bruixa.
Oriol: És una casa de xocolata.
Jordi: No hi ha sol.
Ona: No hi ha núvols

Reflex de la interiorització de
l’espai i la posició física (davant-darrera)

Reconeixement de la posició relativa

Identificació d’unitats de temps
Reconeixement de la posició relativa

Reconeixement dels atributs
de la imatge

Taula 2. Continguts matemàtics a partir de la representació amb retoladors del quadre
“Paisatge”
Ona: A mi m’agrada el vermell
Reconeixement de qualitats sensorials (el
Jordi: Ha fet un camí
color).
Ona: Són iguals!.
Reconeixement de quantitats elementals
Ariadna: He fet la bruixa, he pintat la
bruixa dolenta.
Comparació de formes
Quirze: Però l’àngel no!
Ariadna: L’ona me ha pintat sobre la
Reconeixement de la posició relativa
bruixa.
Ona: Apa ja està amagada!
Jordi: -La ona també amaga la meva
Comparació de la relació espacial anterior
bruixa.
Ona! no em pintis la cara!
Ariadna: Mira els cabells de la bruixa.
Ariadna: -Aiii, m’han pintat sobre les
meves bruixes!!
-Ara no és preciós, perquè
Reconeixement d’una qualitat subjectiva
m’han pintat a sobre.
Ona: A mi no m’agrada la bruixa! Apa
Plantejament d’una hipòtesi
ja està amagada!!
Ariadna: - Ara provaré un altre color.
Comprensió dels principals
- Mira quina boca més oberta
quantificadors
que té la bruixa.
Reconeixement
d’algunes
- Veus amb aquest color no
propietats geomètriques
m’ha amagat la bruixa!

Verificació de la hipòtesi
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Reflexions en relació a les habilitats matemàtiques
Els infants d’1 a 3 anys són capaços de distingir formes, colors i volums i relacionar-ho
amb tot allò que forma part de la seva vida quotidiana. Transformen el que és
abstracte i irreal amb quelcom real que per a ells/es té un significat.
Els infants ens mostren que tenen una gran capacitat de memorització i d’expressió.
Reprodueixen el que han vist i viscut durant el temps que ha estat exposat el quadre,
però també poden canviar completament de registre i evocar altres imatges
relacionades en l’estació de l’any que estem, o el que s’està vivint a l’escola i a casa.
Donen importància a les seves creacions:
“ara no és preciós perquè m’ha amagat la bruixa”.
En les imatges següents es presenten alguns moments d’observació i de
representació:

Ona (3 anys)
“La bruixa està amagada aquí, home!”

Ona (3 anys); Quirze (3 anys)
“Ha fet un camí!”

Construir matemàtiques

Ariadna (3,1 anys)
Ona: “A mi no m’agrada la bruixa! Apa, ja
està amagada!!
Ariadna: “Ara provaré un altre color.
“Veus? Amb aquest color no m’ha
amagat la bruixa!
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3.2. Música

“La música com a mitjà de comunicació posseeix
infinites possibilitats: és capaç de despertar des dels
sentiments més sublims a les sensacions menys
espirituals. “És bàsic que tot allò que escollim per a
ser escoltat tingui una qualitat indiscutible”
Violeta Hemsy de Gainza,(1964).

Amb aquest context, reflexionem sobre la música que fem escoltar els infants a
l’escola. Quan triem un material, pensem en un espai o elaborem una proposta, hi ha
una reflexió prèvia, uns criteris pedagògics que ens mouen. No tots els materials són
de qualitat, no tots els espais parteixen d’una estètica, per tant amb la música hem de
tenir els mateixos plantejaments; no totes les músiques són de qualitat.
Per presentar la música, pensem en tres peces de música clàssica amb una melodia
molt diferenciada. Després de cada audició, que es presenten de forma individual i
espaiades en el temps (una setmana aproximadament), els infants podran verbalitzar
el que els ha transmès la música acompanyada de la fotografia de l’autor.
Respecte a la peça musical Adagio for strings, de Samuel Barber (1938), en la taula 3
es mostren algunes transcripcions en les quals es posa de manifest l’ús de
coneixements matemàtics informals:

Samuel Barber
Taula 3. Continguts matemàtics a partir de l’escolta de la peça musical “Adagio for
strings”
Marissa: Està trist.
Erik: Sí està trist.
Guillem: Potser té por.
Primera aproximació
Ariadna: Potser l’ha mossegat una
a situacions incertes: ús de vocabulari
bruixa.
probabilístic
Jordi: Potser l’ha mossegat un monstre
o potser un llop.
Guillem: Potser un tauró.
Erik: Fa por.
Ariadna: L’ha mossegat un monstre.
Jordi: Perquè té el cabell així?
Quirze: Perquè no té ulleres?
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Marissa: Està molt fosc perquè té por,
porta un rellotge.
Ariadna: Té un cabell.
Guillem: Té pocs cabells aquí!
(assenyala el front).
Ariadna: No té cames, se li han trencat,
perquè la bruixa l’ha mossegat. Està trist
perquè es va quedar sol al bosc i hi
havia ratpenats. La mà se la posa així
(assenyala el cap).
Marissa: No té mans i no té cames.
Ariadna: Es tapa la cara Marissa!
Ariadna: Si es trenca la senyora que ha
fet la foto s’enfadarà i farà...
PRRRRRRRR !!!!!
Jordi: Tocarà el piano.

Comprensió de quantificadors i
reconeixement de característiques
sensorials
Comprensió de les quantitats elementals
Reconeixement de quantitats
Observació de canvis de posició
Comprensió de quantificadors
(No=0)

Reflexions en relació a les habilitats matemàtiques
Sabem que la música està relacionada molt estretament amb les matemàtiques. De
fet, podem parlar de la intensitat del so, de la seva altura (greu o agut), del timbre i la
durada del so i, fins i tot del no so, el silenci... Són algunes de les característiques
matemàtiques més bàsiques de la música.
En qualsevol cas, les nostres reflexions van molt encaminades a les emocions que
provoca la música i com ho expressen, tan de manera gestual com verbal. En les
seves verbalitzacions hi ha connotacions matemàtiques relacionades en el que ells
senten.
La peça musical de Samuel Barber els evoca un sentiment de tristesa, i en veure la
fotografia de l’autor busquen el perquè de la seva tristor: “està trist perquè es va
quedar sol al bosc”. Això ens fa pensar que és una manera d’exterioritzar les seves
pròpies pors i inseguretats.
Els infants comparen les tres peces musicals escoltades. Cadascun d’ells ho
canalitzen de maneres diferents i expressen els sentiments viscuts i gustos musicals:
“En Barber és una música trista i aquesta (Carmina Burana) em fa por”
En les imatges següents es presenten alguns moments d’escolta i de verbalització:

Jordi (3,4 anys)

Construir matemàtiques

Eric (3,3 anys) i Eloi (2,4 anys)
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Guillem (3,3 anys): “Té pocs cabells aquí”

Marissa (3,4 anys):
“No té mans i no té cames”

3.3. Escultura
L’escultura segueix la mateixa temporització i desenvolupament que la pintura. Amb
cadascuna de les escultures s’utilitzen diferents tècniques de modulació: amb el Tronc,
pasta de sal; amb la figura Asteca, fang i amb la figura Humana, pasta de farina.
En la taula 4 es mostren algunes transcripcions en les quals es posa de manifest l’ús
de coneixements matemàtics informals a partir de l’observació de l’escultura “Tronc”.

“Tronc”
Taula 4. Continguts matemàtics a partir de l’observació de l’escultura “Tronc”
Moment d’observació
Quirze: Sembla un tronc.
Ariadna: És un tió.
Quirze: O una casa.
Ariadna: Té una pota.
Jordi: Rasca una mica.
Quirze: Està partit per la meitat. A veure
si punxa?
Ona: És una escultura.
Ariadna: No té música.
Construir matemàtiques

Reconeixement de la forma
Observació d’una qualitat sensorial
Observació de canvi de forma.
Reconeixement de la quantitat
A partir d’aquest canvi, planteja la
hipòtesi de si punxa o no
Comprensió de quantificadors
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Guillem. Està molt dur.
Jordi: Té una cosa a dins.
Ariadna: Aquesta escultura ve del bosc,
com el tió.
Quirze: No Ariadna, ve de Girona.
Erik: És gran aquesta escultura.
Oriol: Si és un tió cagarà regals.
Quirze: com posarem l'escultura a la
paret?

Reconeixement de la qualitat sensorial
Reconeixement de la posició

Qualitat sensorial
Reconeixement de la posició relativa a
l’espai i canvis qualitatius de l’objecte

Taula 5. Continguts matemàtics a partir de la representació de l’escultura “Troncs”
Ona: He fet una croqueta.
Reconeixement de formes
Quirze: Un xurro.
Ona: Un entrepà.
Reconeixement de la qualitat sensorial i
Guillem: És una croqueta gran.
canvis qualitatius dels objectes
Guillem: És dur, és el tió!
Reconeixement de la qualitat sensorial
Quirze: Mireu què he fet! És una
escultura.
Guillem: Una escultura?
Reconeixement de la forma
Quirze: Si, una escultura.
Observació
de la quantitat i dels
Guillem: Jo no puc fer l'escultura,
atributs de la mida
perquè aquest tros és petit. Jo el vull
gran!
Guillem: Ara faré un xurro gran!
Canvis qualitatius en els objectes
Jordi: Ho posarem al forn.
i el seu entorn immediat.

Observació del canvi per experiència
Reflexions en relació a les habilitats matemàtiques
En l’escultura, als comentaris fets pels infants hi predominen distincions sobre les
qualitats sensorials de les peces exposades.
Creiem que és a causa de què, de tots els tres blocs del projecte, l’escultura és el que
permet fer més descobertes sensorials a través de la manipulació i l’experimentació:
“Com posarem l’escultura a la paret?”
En les imatges següents es presenten alguns moments d’observació i de
representació:

Quirze, Guillem (3,4 anys) i Marissa (3,5 anys)
“Està molt dur”, “Rasca una mica”
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Quirze (3,5 anys): “Mireu què he fet!. És una escultura!!

Ona (3,5 anys):
“He fet una croqueta”

4. Conclusions
La nostra reflexió és que els infants en la seva vida quotidiana i a partir de
l’observació, la manipulació i l’experimentació, adquireixen uns primers coneixements
matemàtics intuïtius i informals (que anomenem les “matemàtiques amagades”) i no
només amb aquells materials pensats específicament per aquests aprenentatges.
Amb la nostra proposta, pensada per a què els infants puguin expressar les emocions
que els transmet cadascuna de les obres d’art, constatem que les matemàtiques hi són
presents d’una manera continuada.
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