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Resum de la comunicació
A l’escola bressol La Mimosa, la vida quotidiana és l’eix central de l’ambient educatiu i
es viu com una gran oportunitat d’aprenentatge global que afavoreix les relacions,
l’autonomia i el benestar de tots els infants.
És en aquesta vida quotidiana on es donen moltes situacions que ajuden a l’infant a
crear estructures mentals bàsiques i sobre aquestes construiran tot el coneixement
matemàtic posterior.
Una d’elles és l’estona del dinar. Parar taula, servir-se el menjar, gaudir menjant,
recollir els estris... totes elles són accions que donen lloc a moltes activitats lògicomatemàtiques i els mestres hem d’acompanyar l’infant en l’adquisició d’aquest
aprenentatge. En aquesta presentació mostrarem exemples durant l’estona del dinar
d’un grup de grans de 2 a 3 anys.
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L’Escola Bressol Municipal La Mimosa pertany al Patronat Municipal d’Educació de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i està ubicada al barri de La Floresta.
Ens definim com escola pública, laica, catalana i molt respectuosa amb les diferents
maneres de pensar de la comunitat educativa.
A l’escola hi ha tres grups d’infants: un grup de nadons amb 8 infants, un grup de 1 a 2
anys, amb 12 infants i un grup de 2 a 3 anys amb 20 infants.
Partim d’una concepció d’infant competent: capaç de pensar, observar, participar,
rebutjar i fer propostes. Un infant actiu, curiós, amb ganes de saber que passa al seu
voltant. Un infant que dia a dia i amb esforç va fent noves conquestes, que estableix
vincles afectius i relacions diverses i que va construint la seva autonomia a partir de
les seves vivències i experiències en companyia d’altres infants i adults.
A l’escola, la vida quotidiana és l’eix central de l’ambient educatiu i està plena de
petits moments significatius que afavoreix l’aprenentatge de l’autonomia. Això vol dir
donar tot el valor a les rutines i proposar-les de manera que els infants siguin
protagonistes actius. Així, per exemple, desar les joguines al seu lloc, anar a dormir
cada dia al seu matalàs, comptar quants infants són per dinar, repartir pitets... formen
part d’aquestes situacions diàries i alhora són activitats amb un gran component
matemàtic.

En aquesta presentació ens centrarem en l’estona del dinar d’un grup de grans de 2
a 3 anys.
El moment del dinar és un moment on l’infant satisfà les seves necessitats bàsiques
d’alimentació i també és un moment de plaer i de relació amb els altres nens i nenes i
amb els adults. Cal preparar un espai per menjar còmodament dins d’un ambient de
tranquil·litat i plaer.
Moltes vegades ens preguntem si som conscients de l’aprenentatge que hi ha darrera
d’aquests petits moments. Aquí ens centrarem en com l’infant és capaç de fer i
aprendre matemàtiques en l’estona del dinar, i ho veurem amb la descripció de les
diferents activitats seqüenciades segons l’ordre cronològic que seguim i amb el
registre d’algunes de les converses que sorgeixen.

1. Anar a buscar el carro del menjar a la cuina: dos infants diferents són cada dia els
encarregats d’anar a buscar el carro a la cuina i portar-lo a l’estança. D’aquesta
manera prenen autonomia en els espais habituals i quotidians.
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Anem cap aquí. Entrem a l’estança. On posem el carro? Davant de la taula. No
vagis tant ràpid.
Són expressions que inclouen aspectes de trajectòria i orientació a l’espai i per tant, hi
ha una ubicació i una posició de l’objecte respecte d’altres objectes (davant-darrera,
sobre-sota, lluny-a prop, a un costat i a l’altre).
També fan ús de conceptes físics per mantenir propietats matemàtiques: direcció,
sentit i velocitat.
2. Parar taula:

On van les estovalles grans? (mestra). A la taula gran (infant). I les estovalles petites?
(mestra). A la taula petita (infant).
En aquestes dues imatges veiem com l’infant estableix correspondències segons les
mides de les superfícies i fa estimacions i comprovacions.
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Ara posem un plat davant de cada cadira (infant). I ara què posem? (mestra). Posem
el plat a sobre de l’altre (infant). Quin plat? (mestra). El plat fondo a sobre del plat pla
(infant). Ara posem les culleres al costat del plat (infant). I el got, on el posem?
(mestra). Davant del plat (infant).
En aquesta situació podem veure com els infants fan correspondències encadenades
(plat-cadira-infant). Hi ha també un reconeixement de qualitats perceptives (plat pla,
plat fondo). I quan els infants posen la cullera al costat del plat i el got davant, el que
estan fent és el treball de la ubicació sobre el pla i la posició relativa d’objectes entre
ells.
Estàs segura que has posat tots els plats? (mestra). No (infant). Quants en falten?
(mestra). En falten dos (infant).
L’infant s’inicia en el càlcul mental i en el concepte d’operació (nombre i quantitat).
És interessant veure com l’infant resol una situació en què la mestra ha preparat més
plats o més culleres dels necessaris i per tant en sobren (resolució de problemes). O
bé observar com l’infant reparteix les culleres, si d’una en una cada vegada o bé les
agafa totes alhora i busca optimitzar el nombre de viatges.
Parar taula és una situació que provoca raonaments: per què les estovalles no tapen
tota la taula?; tots els plats tenen cullera?; per què sobren plats?
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3. Repartir pitets: Els infants trien el lloc on volen seure. És important que tinguin prou
espai i se sentin còmodes. Un infant encarregat agafa els pitets de la cistella i un a
un els va repartint identificant el propietari. Veiem doncs, com l’infant fa una
correspondència un a un. Hi ha un reconeixement de les característiques de cada
pitet que associa, de memòria, a cada company concret.

Aquest és el teu pitet. És teu aquest pitet? Aquest no és el meu, és d’en Jordi.

4. Menjar: És el moment de començar a menjar. La mestra seu acompanyant als
infants i serveix el primer plat.

Tens molta gana? En vols molts o pocs? (mestra) Vull més espaguetis (infant).
Mira, són molt llargs. Aquest és més llarg (infant).

Els infants es serveixen ells mateixos el segon plat i per tant són els que decideixen la
quantitat que volen. Mentrestant, un infant va repartint el pa.
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Vols una llesca de pa? (infant) Jo vull més pa (infant) Ja s’ha acabat (infant).
En aquest cas els infants fan un treball amb quantitats continues que ens apropen als
quantificadors (molt-poc, tant com, més–menys que, ...). I també hi ha una identificació
de magnituds mesurables (espagueti llarg-curt, plat ple-buit...)
També veiem que hi ha un treball amb quantitats discretes que porten a l’infant a l’inici
de la construcció del concepte de nombre.

5. Endreçar els estris bruts: després de les postres, a mesura que van acabant, cada
infant comença la recollida dels estris: l’infant escura el seu plat i tira les restes de
menjar al bol, posa el plat dins del recipient blanc i els coberts al lloc corresponent.
D’aquesta manera l’infant classifica aquest material segons les seves qualitats; hi
ha un reconeixement de qualitats, agrupació i classificació.

On van els coberts? (mestra) Aquí a dins (infant) I els plats? (mestra) A sota
(infant).

6. Després és hora de guardar el pitet a la bossa, rentar mans i cara i preparar-se per
anar a dormir. Els infants van prenent consciència del pas del temps (seqüències
temporals): primer toca guardar el pitet a la bossa, després rentar-se mans i cara i
abans d’anar a dormir cal treure’s les sabates i els pantalons. Hi ha una
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Interiorització de la seqüència temporal formada per una successió de vàries
accions.

Primer què has de fer? (mestra) He de posar el pitet a la bossa i després rentar les
mans (infant). Has posat el pitet a la bossa? (mestra) No (infant) Doncs abans de
rentar les mans has de posar el pitet a la bossa (mestra)

Per concloure podem dir que amb aquestes activitats seqüenciades es veu clarament
com l’infant de l’escola bressol és capaç de fer i aprendre matemàtiques. Una activitat
diària com és l’estona del dinar ofereix moltes possibilitats on l’infant poc a poc va
construint aquests coneixements sobre els quals construiran el coneixement
matemàtic posterior. Els mestres doncs, hem d’estar atents a tots aquests moments i
acompanyar a l’infant en aquest aprenentatge. Un mestre que no ensenya sinó que
acompanya, que confia en l’infant capaç i per això dóna temps i que conviu amb
l’infant amb respecte, amor i tendresa.
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