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Resum del taller 
 
Es proposaran un seguit d’operacions (suma i resta) que s’hauran de resoldre fent càlcul 
mental. S’analitzaran les estratègies que els assistents proposin i s’explicaran altres 
estratègies que no hagin aparegut. Es mostrarà una metodologia per aprendre càlcul 
mental que permet atendre la diversitat a l’aula i fomenta la comunicació d’idees 
matemàtiques. Es relacionaran les estratègies de càlcul amb els continguts matemàtics, 
relacions i propietats numèriques que els alumnes necessiten conèixer per resoldre 
aquestes estratègies. Es presentaran alguns materials com a recurs per aprendre aquests 
continguts i relacions numèriques. 
 
PARAULES CLAU: càlcul mental, estratègies, educació primària. 
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1. L’aprenentatge d’estratègies de càlcul a primària 
 
L’ensenyament del càlcul mental i escrit a vegades s’ensenya de forma mecànica, sense 
comprensió i prioritzant la rapidesa en front del descobriment d’estratègies de càlcul i del 
raonament matemàtic. Kamii (2010) posa de manifest la importància del descobriment 
d’estratègies de càlcul i explica els efectes negatius d’ensenyar els algoritmes tradicionals. 
 
Amb una metodologia adequada a l’hora d’ensenyar càlcul mental, com la que explica 
Parrish (2010), es pot aconseguir que els alumnes utilitzin diferents estratègies per 
resoldre una mateixa operació alhora que gaudeixin compartint aquestes estratègies amb 
els companys. 
 
Tenir en compte alguns aspectes com deixar temps, respectar les opinions de tot 
l’alumnat, compartir les idees matemàtiques, tractar l’error com a font d’aprenentatge 
entre altres, fa que es pugui aprendre càlcul mental atenent la diversitat de l’aula. 
 
A banda de la metodologia, cal reflexionar sobre quins són els continguts, les relacions i 
propietats numèriques que els nens i les nenes necessiten per dur a terme les estratègies 
de càlcul. Una vegada determinats aquests continguts i propietats numèriques és 
necessari decidir les activitats per ensenyar-los.  

2.    Metodologia per ensenyar càlcul mental 
 
En el present taller es demanarà resoldre operacions seguint la mateixa metodologia que 
es duria a terme en una aula d’educació primària. Es demanarà als assistents del taller 
que resolguin cada operació proposada seguint la metodologia que creiem adequada per 
aquesta etapa.  
 
S’analitzaran les estratègies que els assistents hagin utilitzat i si convé se n’explicaran de 
noves. S’escollirà alguna de les estratègies plantejades i es relacionarà amb els 
continguts necessaris per aprendre aquesta estratègia. A continuació, es mostraran 
alguns materials i s’explicaran activitats utilitzant aquests materials per aprendre els 
continguts i les relacions numèriques necessàries per aprendre l’estratègia escollida. En 
funció de les necessitats i les demandes dels assistents al taller es resoldran operacions 
diferents i s’analitzaran unes estratègies o unes altres. A continuació es mostren alguns 
exemples de tasques que es duran a terme en el taller. 
 

a. Resolució de la suma 24 + 26 
 
Es proposarà un problema als assistents al taller que es resolgui amb la suma 24 + 26. Es 
poden proposar problemes aritmètics amb diferent nivell de dificultat (Jurado, Sellas i 
Noguera, 2016). Per exemple, La Maria té 24 euros i la seva mare li’n dóna 26. Quants 
euros té ara la Maria?. Es deixarà una estona perquè tothom resolgui la suma 24 + 26 
utilitzant estratègies de càlcul mental. Quan tothom l’hagi resolt es posaran en comú les 
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diferents estratègies. Tothom explicarà com ha resolt la suma i es compararan les 
estratègies per veure quina és la més eficient. 
Aquesta suma es pot resoldre descomponent els nombres 24 i 26 segons el valor de 
posició, el 24 com a 20 més 4 i el 26 com a 20 més 6. També es pot resoldre només 
descomponent un dels dos nombres, per exemple, el 24 com a 20 més 4 i sumant el 20 al 
26 i després el 4 al 46. O bé, descomponent el 26 en 20 més 6 i sumant el 20 al 24 i 
després el 6 al 44. En la imatge següent es mostren resolucions d’un alumne de segon de 
primària de la suma 24 + 26 mitjançant l’estratègia de descompondre: 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Resolucions de la suma 24 + 26 descomponent els dos nombres o descomponent  
un dels nombres. 

 
Una altra possibilitat seria utilitzar l’estratègia de compensar, és a dir, treure 4 del 24 i 
sumar-lo al 26 per obtenir el 30. Després caldria sumar 30 i 20. També es podria restar 6 
del 26 i sumar-lo al 24 obtenint el 30. Una altra possibilitat seria treure un 1 del 26 i sumar-
lo al 24 obtenint així 25 + 25. A la imatge següent es mostren resolucions d’un alumne de 
segon de primària de la suma 24 + 26 mitjançant aquesta estratègia: 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 

Resolucions de la suma 24 + 26 compensant 
 
Hi hauria altres estratègies per resoldre aquesta suma, per exemple, es poden buscar 
nombres de referència com el 30 o el 25. Per arrodonir els dos nombres a 30 s’hauria 
d’afegir un 4 al 26 i un 6 al 24 obtenint així la suma 30 + 30. Com que s’han sumat 10 
unitats (4 al 26 i 6 al 24), s’han de restar al resultat de 30 +30. Restant un 1 al 26 i sumant 
un 1 al 24 s’obté la suma 25+25. A la imatge següent es mostren resolucions d’un alumne 
de segon de primària de la suma 24 + 26 mitjançant aquesta estratègia: 
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Resolucions de la suma 24 + 26 fent nombres de referència 
 
En algun cas, quan s’utilitza una estratègia pot ser que també se n’estigui utilitzant una 
altra, per exemple, en l’estratègia de fer nombres de referència també s’utilitza la de fer 
dobles, ja que s’obté la suma 30 + 30 o bé 25 + 25. 

b. Continguts i propietats numèriques 
 
S’escollirà alguna de les estratègies que es mostrin durant el taller i s’analitzaran els 
continguts, relacions i les propietats numèriques que els alumnes han de saber per dur a 
terme aquestes estratègies. 
 
Per exemple, considerem l’estratègia de descompondre els dos nombres segons el valor 
de posició que es mostra a la imatge següent: 
 
  
 
 
 
 
 

 
Resolució de la suma 24 + 26 descomponent els dos nombres 

 
Per a dur a terme aquesta estratègia cal que l’alumnat sàpiga: 

● Descompondre nombres segons el valor de posició (26 = 20 + 6; 24 = 20 + 4) 
● Sumar nombres acabats en zero (20 + 20; 40 + 10) 
● Saber les descomposicions del 10 (6 + 4) 

  

c. Recursos per aprendre els continguts i les propietats numèriques 
 
Per aprendre els continguts esmentats en l’apartat anterior, es poden fer vàries activitats 
utilitzant diversos materials (Puigví, Noguera i Sellas; 2014). En el taller es mostraran 
alguns materials i activitats per aprendre els continguts necessaris per l’estratègia de 
descompondre segons el valor de posició.  
 

● Descompondre nombres (26 = 20 + 6; 24 = 20 + 4) 
 
Es poden proposar diverses activitats perquè els alumnes aprenguin a descompondre 
nombres. El cuc de boles és un material que permet aprendre diferents descomposicions 
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de nombres. Es pot obtenir més informació d’aquest material a l’article de Torra (2006). A 
la imatge següent es pot veure el cuc de boles en una aula d’educació primària. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imatge del cuc de boles 
 

● Sumar nombres acabats en zero (20 + 20; 40 + 10) 
 
El cuc de boles pot ser un material adequat per aprendre a sumar nombres acabats en 
zero, però també es pot complementar amb el plafó dels nombres. Aquest material permet 
descobrir relacions numèriques. A continuació hi ha una imatge del plafó dels nombres. 

               
Imatge del plafó numèric 

 
● Saber les descomposicions del 10 (6 + 4) 

 
Per aprendre les descomposicions del número 10 hi ha molts materials, en el taller en 
presentarem dos: la graella de deu (ten frames) i el Rekenrek. A les imatges següents es 
mostra la graella de deu i el Rekenrek: 

 
Imatge de la graella de deu 
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Imatge del Rekenrek 

 
En el taller es mostrarà com fer les diferents descomposicions del número 10 amb 
aquests dos materials. És important que els nens expliquin la descomposició que han 
trobat. 

3. Conclusions 
 
Aprendre càlcul mental raonant i no de forma mecànica ajuda a desenvolupar el sentit 
numèric, és a dir, a comprendre els nombres, les seves relacions i l’efecte dels nombres 
en les operacions així com també l’estimació. Per això, cal que tinguem molt clar quines 
estratègies volem ensenyar, quins continguts, relacions i propietats numèriques calen per 
aprendre aquestes estratègies i quines activitats i recursos podem proposar perquè 
aprenguin aquests continguts, propietats i, per tant, les estratègies de càlcul. 
 
És bàsic seguir una metodologia que potenciï la comunicació d’idees matemàtiques, el 
raonament i que respecti les idees de tots els nens i nenes. D’aquesta manera s’obtindrà 
una cultura social d’aula adequada i es podrà atendre a la diversitat d’alumnat. 
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