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“Allò que escolto, ho oblido. 

Allò que veig, ho recordo. 

Allò que faig, ho entenc”.  

-Confuci- 
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0. INTRODUCCIÓ 
Considero necessari, després de conèixer el títol del meu treball, començar 

definint la paraula MANIPULAR perquè és una paraula polisèmica que pot 

originar dubtes i mal entesos als qui ho llegeixin. Així doncs jo em refereixo al 

terme manipular com: “operar amb les mans; manejar un aparell científic.” 

Sabent això, si , considero que llegireu el treball des d’un altre punt de vista. 

0.1 Motivació 
Em trobo cursant primer de batxillerat i ha arribat el moment d’escollir el tema pel 

meu treball de recerca. En sentia parlar però ho trobava lluny i mai m’havia 

plantejat de què podria tractar el que jo faria. Una cosa si que la tenia clara, volia 

triar un tema que em motivés i que em pogués ajudar en un futur. 

De fet no puc deixar de reconèixer que no he estat jo que ha triat tema, ha estat 

ell qui m’ha escollit a mi ja que buscava un fet per poder mantenir contacte amb 

alumnes d’infantil i primària perquè la meva intenció de cara en un futur és 

estudiar magisteri i poder abocar-me en l’aprenentatge dels infants. És un desig 

que des de ben petita he somiat; sempre m’ha agradat estar envoltada de nens 

perquè són persones molt sinceres i que et demostren molt. 

Per poder tractar amb ells necessito endinsar-me en el sistema educatiu però 

aquest és tan ampli que, per acotar-ho, he decidit centrar-me en les 

matemàtiques, a ningú se li escapa que és una de les meves assignatures 

preferides.  

A més, actualment es sent molt a parlar d’una nova educació, que els alumnes 

necessiten estar motivats en l’aprenentatge i necessiten tocar els conceptes per 

interioritzar-los, i el fet de jo no haver tingut la oportunitat de treballar amb 

materials, amb més motivació, he decidit endinsar-me en aquest món per veure 

com funciona i si realment és així.  

Paral·lelament faig repàs a un alumne de tercer de primària de l’escola El Vinyet, 

una escola en la qual treballen amb materials i per projectes, i m’ha semblat 

curiosa la manera com aprenen a fer operacions a través de material, 

desenvolupant el cervell i raonant els conceptes. 
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0.2 Objectius 
Els objectius del meu treball seran: 

● Observar i comprovar com els alumnes poden aprendre les matemàtiques 

més enllà dels llibres, concretament, manipulant els materials per assolir 

els coneixements i a la vegada passant una bona estona, cooperant amb 

la resta de companys. És un mètode enriquidor pel que fa a la visió que 

proporciona dels conceptes al poder-ho palpar. 

● Observar i donar a conèixer que el treball per projectes i aquesta 

metodologia de la qual es parla tant ara, no és una metodologia nova. 

0.3 Estructura de la memòria 
El meu treball de recerca consta de la motivació i els objectius que m’he plantejat 

davant del tema escollit, que ja hem pogut veure en els apartats anteriors. 

Com a introducció, començo a parlar de l’educació en general. Primerament el 

meu treball constava de quines són les característiques i prioritats a diferents 

èpoques des de principis del s.V aC a l’educació actual, ja que l’educació s’ha 

anat adaptant a les circumstàncies en que es trobaven a cada època. He de dir 

que només aquest apartat podria haver estat un treball de recerca, per tant n’he 

fet un petit resum amb alguns dels autors més rellevants ja que aquest tema no 

és l’apartat principal del meu projecte. Aquests autors els podeu trobar a l’annex 

perquè m’he trobat a l’enllestir el treball que em sobraven pàgines. El que si que 

cal destacar és l’apartat de Maria Montessori, de l’Escola Nova i també la 21 

perquè són metodologies que donen importància a la manipulació i és en això 

que es basa el meu treball. Aquesta informació l’he obtingut fent recerca a 

internet i a partir de Francesca Majó, qui té molta experiència i coneixement pel 

que fa a l’Escola Nova, de la que tan es sent a parlar actualment.  

Un cop això, defineixo el concepte de matemàtiques, ja que és en l’àmbit que 

aprofundeixo, i alguns trets generals d’aquesta assignatura. Dins de les 

matemàtiques em centro en els tipus de materials didàctics que es poden utilitzar 

per comprendre-les, d’una manera més visual i motivadora. Em considero 

afortunada ja que he pogut obtenir informació de primera mà per Maria Antònia 

Canals, persona a destacar pel que fa a materials. A l'annex hi consta la seva 
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biografia i la meva experiència. He de dir, que al principi creia que no podria 

comptar amb la col·laboració de Maria Antònia Canals ja que vaig enviar un 

correu al Museu de les Matemàtiques per si podia anar-ho a visitar i que ella m’hi 

pogués acompanyar ja que hi té tracte; però fins fa poc d’un mes no vaig obtenir 

la seva resposta. 

I per últim, l’apartat que més m’ha satisfet dins del meu treball: la visita a dues 

escoles de Solsona! He tingut l’oportunitat d’assistir durant unes quantes hores 

cada setmana a dues classes de matemàtiques d’alumnes entre 8 i 10 anys 

encantadors i molt contents de la meva visita en dues escoles diferents. Davant 

d’això he fet observacions, he fotografiat i gravat per tenir enregistrat el 

desenvolupament a l’aula. Aquests elements els podeu trobar al CD del meu 

treball de recerca, excepte els de l’Escola El Vinyet perquè no tinc permís per 

penjar públicament els vídeos on surten els seus alumnes. A més, he creat dos 

jocs pels alumnes per comprovar que havien consolidat allò que representava 

que havien d’haver après i a la vegada que poguessin divertir-se. Tots els meus 

apunts i aspectes rellevants els he reflectit al treball en forma de diari. He de dir 

que aquesta part no hauria estat possible sense l’amabilitat de les directores i 

professores de les escoles que m’han donat permís per assistir a les classes i 

tenir contacte amb els alumnes sempre que jo ho he necessitat, i per haver-me 

facilitat informació i aspectes que podia tenir en compte. 

A l’annex hi podem trobar l’anàlisi de l’entrevista amb Francesca Majó i Maria 

Antònia Canals, la meva experiència personal. També varis articles periodístics 

que he recollit al llarg de la realització del treball de recerca amb un petit 

comentari. Un altre apartat que hi podem trobar és la descripció dels diferents 

materials didàctics que els alumnes han utilitzat durant les hores de classe. I un 

seguit de comentaris dels vídeos enregistrats a l’aula que m’han cridat l’atenció. 

Amb tot això us convido a endinsar-vos a la meva recerca i que us interessi el 

tema tant com m’ha interessat a mi! 
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1. EDUCACIÓ  
“La escuela según el diablo 

Hace muchos años en algún país el diablo hizo su aparición, el traía una idea en la cabeza 

y trataba de convencer a la gente.  

Su idea era el hacer una escuela pero…¿Cómo sería esa escuela?  

Entonces se le ocurrió preguntar a las madres de los niños cómo era que sus hijos se 

comportaban y ellas empezaron a contestar con gran entusiasmo…  

¡Los niños aman la naturaleza!  

¡Ah… entonces los meteremos a cuartos cerrados en donde no vean ni siquiera el árbol de 

la esquina…! ¿Que más les gusta?  

¡Les gusta comprobar que la actividad sirve para algo!  

Entonces haremos de tal manera las cosas que su actividad no tenga ningún objeto – dijo el 

diablo.  

¡Ah….! – dijo otra señora – Les gusta moverse, brincar, saltar, correr, aventar…  

Pues los obligaremos a estar sentados y quietos….  

¡Les gusta manejar objetos, servirse de las manos! – comentó una más.  

Pues que sólo manejen ideas, únicamente ideas…..¡Que no ocupen las manos!  

¡Les gusta razonar!  

Pues que memoricen…!  

¡Les gusta hablar!  

Que guarden silencio, ¡Prohibido hablar!  

¡Les gusta investigar la ciencia! – dijo alguien por ahí.  

Hay que dárselas hecha.  

¡Ah! Y sobre todo ¡reír!  

¡Perfecto!… Entonces inventaremos los castigos. 

Continúa… 

Y así se formó la escuela, de esta manera, de esta fue como los niños aprendieron lo que 

jamás habrían aprendido… aprendieron a…. 

¡ENGAÑAR! ¡DISIMULAR! ¡MENTIR!” 

 

Un cop llegida aquesta història1, em plantejo el següent:: 

● L’educació que jo he rebut es reflecteix aquí?  

● És la millor manera perquè els infants aprenguin i alhora es 

diverteixin en una de les etapes més boniques que la vida ofereix?  

                                                             
1 Aquesta llegenda la podeu trobar a la pàgina web: http://www.anecdonet.com/2009/05/17/la-
escuela-segn-el-diablo-educacin-niez-ser-positivos/ 

http://www.anecdonet.com/diablo/
http://www.anecdonet.com/escuela/
http://www.anecdonet.com/madres/
http://www.anecdonet.com/naturaleza/
http://www.anecdonet.com/brincar/
http://www.anecdonet.com/2009/11/18/silencio/
http://www.anecdonet.com/ciencia/
http://www.anecdonet.com/2009/05/17/la-escuela-segn-el-diablo-educacin-niez-ser-positivos/
http://www.anecdonet.com/2009/05/17/la-escuela-segn-el-diablo-educacin-niez-ser-positivos/
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● És en la infància que els nens no estan lligats a cap obligació, és en 

aquest moment que s’estan formant per ser qui seran i volem que 

siguin en un futur. I seguint aquest mètode es pot aconseguir? 

● Els estem prohibint de fer allò que per ells els fa feliç, i en una escola 

no es vol que els nens siguin feliços i tinguin un bon record per tota 

la vida? 

● De què serveix inculcar-los tots els coneixements a partir de la 

memorització, si al cap de poc temps s’acaben oblidant?  

● Per sort, l’educació ha anat canviant al llarg del temps i alguns dels 

requisits esmentats a la llegenda s’han mirat d’una altra perspectiva. 

Però fins a quin punt s’han de seguir les paraules de les mares i les 

del diable? 

Com bé diu Maria Montessori: “Una forma de saber si la intervenció educativa 

és correcta és veure si el nen és feliç”. 

 

1.1 Què és la educació?  
- Acció i efecte d’educar.  

- Procés per transmetre la cultura d’una comunitat o grup social amb la finalitat 

de mantenir la seva existència i evolució.  

Hi ha dos tipus d’educació: l’educació que es rep a partir de la família i la 

especialitzada que es desenvolupa a l’escola. 

En aquest projecte em centraré en l’educació que es desenvolupa a l’escola en 

la qual influeix l’educació que es rep a casa. 

 

1.2 Objectius de l’educació.  
Els seus objectius varien depenent de la concepció del món i de l’època en què 

l’home es troba, però l’educació es proposa principalment per transmetre de 

generació en generació una determinada cultura i uns coneixements específics. 

A part d’assimilar noves tècniques a causa dels canvis en la tecnologia, encara 

que a la pràctica no es transmeten tots els coneixements. 
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1.3 Evolució de l’educació 
“La societat es transforma, i a mesura que sorgeixen nous ideals de vida, 

l’escola ha de modificar les seves tendències per tal d’adaptar-se a les 

necessitats del present i a les que es dibuixen en els horitzons de 

l’esdevenidor” 

Rosa Sensat i Vilà  

Només parlar de l’evolució de l’educació des dels inicis a l’actualitat suposa un 

apartat molt ampli i no és amb el que jo em baso al meu treball, per aquest motiu 

en aquest apartat em centraré en aquells pedagogs i metodologies dels quals hi 

ha veu ara i tenen influència en els materials didàctics. 2 

1.3.1 Maria Montessori 
Maria Montessori (1870 – 1952), era una metgessa italiana, tot i que destaca en 

aspectes de pedagogia. Va desenvolupar el mètode Montessori el qual permet 

els alumnes treballar amb la màxima llibertat i cadascú atenent al seu ritme 

d’aprenentatge, és a dir, cada alumne és un món. Es tracta d’una metodologia 

individualitzada. 

 

 

 

 

 

Els principis en què consistia el seu mètode: 

● Pedocentrisme: L’infant és el més important. 

Pel que fa a aquesta característica, Maria Antònia Canals que admira a grans 

trets la ideologia de Montessori, explica que quan ella era professor saludava, a 

l’entrar i al finalitzar l’escola, de manera individual donant la mà a cada alumne, 

tot un detall cap als ells. Aquest fet els fa sentir únics i especials.  

                                                             
2 A l’annex apartat 1 podeu veure un breu resum de les característiques d’algunes escoles antigues. 

IL·LUSTRACIÓ 1. MARIA MONTESSORI I ELS SEUS ALUMNES. FONT: 
http://montessorisanpablo.weebly.com/el-meacutetodo-montessori.html 

 

http://montessorisanpablo.weebly.com/el-meacutetodo-montessori.html
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● Auto-educació: L’infant aprèn per si mateix a partir d’un ambient i material 

adequat. Aquest material facilita l’auto-correcció, a més de potenciar el 

desenvolupament dels sentits. Està creat amb colors vius diversos i 

formes heterogènies per cridar l’atenció de l’infant.  

● Individualitat: cada nen és únic i cal respectar el seu desenvolupament i 

ritme d’aprenentatge.  

● Llibertat i disciplina: el nen és lliure per escollir quines activitats vol 

realitzar. En quan a la disciplina és responsabilitat del professor d’establir 

les normes necessàries perquè hi hagi un bon clima de treball a la classe. 

Per exemplificar aquesta característica us explicaré una anècdota de Maria 

Antònia Canals: quan ella era professora a l’escola TON I GUIDA, els seus 

alumnes eren nens que mai havien anat a classe i per aquest motiu no coneixien 

la disciplina. Ella es va veure obligada a establir unes normes bàsiques de 

comportament, ja que inicialment escopinaven al terra, es barallaven entre ells... 

així s’aconseguiria una millor convivència. 

● Treball: els exercicis han de ser un treball que fomentin la creativitat i a la 

vegada que permetin construir coneixements. 

● Ordre: el nen presenta un ordre de per sí.  

● És molt important l’ambient: han d’estar en contacte amb la natura i 

afavorir al desenvolupament de l’alumnat.  

Davant d’aquesta consideració, per experiència de Maria Antònia Canals, podem 

veure que la intenció o ideologia no és el mateix a la pràctica:  

Quan ella era jove i començava a exercir la professió de professora, la seva tia 

la va fer anar a observar una escola de França que es trobava envoltada de 

natura enmig del bosc i aplicava el mètode Montessori. Va entrar en una aula i 

va quedar bocabadada: com els nens podien treballar les parts de les fulles amb 

una fulla de fusta com a material quan al voltant hi havia una esplanada plena 

d’arbres i fulles. Maria Antònia sense que ningú la veiés va saltar per la finestra. 

I és que, com volem que els nens s’apropin a la realitat si som nosaltres els que 

els impedim. 
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1.3.2 Escola Nova 
L’educació a Catalunya durant el segle XX ha suposat una renovació en 

l’educació, és a dir, buscar noves alternatives per deixar enrere l’educació que hi 

havia fins el moment i també la resistència a modificar-la. Rep el nom de 

renovació pedagògica.  

Un dels fundadors d’aquest moviment de principis del segle XX és Rousseau, 

filòsof i pedagog. 

Amb aquesta renovació de l’educació es revoluciona i transforma l’educació 

tradicional (aquella que els nostres avis havien rebut i era tan estrica, sense 

consideració per a ells). És una pedagogia centrada en l’infant, en les seves 

necessitats, i s’adapta als seus interessos, ell té llibertat a escollir les activitats. 

Per això és essencial el joc, ja que produeix satisfacció i plaer a qui ho realitza, i 

la manipulació, lògica... 

De petits ja se’ls ensenya a conviure en societat, els nens i nenes ja estan 

barrejats i se’ls prepara per la vida, integrar-se i adaptar-se. També se’ls ensenya 

a respectar el medi ambient i la natura (per exemple, cuidar un hort) i dur a terme 

activitats de la llar.  

La família està molt implicada en l’educació. 

Aquí podem veure un quadre amb les diferències més rellevants entre l’escola 

nova i la tradicional:  

ESCOLA TRADICIONAL ESCOLA NOVA 

S’educa pel futur de l’infant S’educa pel present de l’infant 

Logocentrisme: els continguts són el 

més important. Continguts “eterns”, 

sense relació ni utilitat. 

Pedocentrisme: els infants són el més 

important. Continguts fan referència als 

seus interessos. 

Educació intel·lectualista  Educació integral (que s’engloba als 

conceptes de la vida en general) 

No hi ha vida de grup: tots els alumnes 

són iguals, no tenen identitat pròpia. 

Treballen en grup i alhora cada alumne 

és un món que cal conèixer. 

Passivitat, avorriment Activitat 
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“La lletra amb sang entra” El joc i la diversió tenen un pes molt 

important. 

Memorització, verbalisme Observació i experimentació. 

 

1.3.4 Escola Nova 21 
Actualment vivim en un món que constantment 

està sotmès al canvi i la complexitat, això implica 

fer un gir en l’educació perquè siguem capaços 

d’adaptar-nos al futur i d’entendre com funciona 

l’entorn en el qual vivim. L’Escola Setelsis en la 

qual realitzo la part pràctica, aquest curs 2016-

2017 és un dels centres que forma part d’aquest 

projecte. 

Francesca Majó i Masferrer, o popularment 

coneguda com Fanny, és professora de primària i molt entesa en aquest 

pensament d’ensenyar. 3 

Jo vaig tenir l’oportunitat d’entrevistar-la i passar un matí d’allò més entretingut 

explicant-me les característiques de les diferents metodologies que comporten 

aquesta nova ideologia que a continuació presentaré: 

1.3.4.1 Treball per projectes 
El treball per projectes és una metodologia que es basa en plantejar situacions 

reals del dia a dia que ajudin els nens a pensar per ells mateixos, a investigar, 

a ser curiosos, a ser crítics aprenent dels errors i encerts, se sentin motivats a 

l’hora de buscar informació. D’aquesta manera els coneixements pels infants 

tenen un significat, un valor que poden aplicar a la realitat. 

Un cop definit què és treball per projectes, podem pensar que es tracta d’una 

sistema d’aprenentatge molt actual, però data del s.XVI La primera persona la 

qual en va fer referència va ser John Dewey, filòsof i pedagog americà al segle 

XIX, deia que per aprendre un concepte s’havia de realitzar un mateix. Aquest 

va ser l’inici del treball per projectes. Va ser professor d’universitat i va tenir un 

                                                             
3 A l’annex apartat 2 podeu veure la biografia de Francesca Majó i Masferrer, així com la meva 
experiència personal. 

IL·LUSTRACIÓ 2. LOGO PROJECTE 

ESCOLA NOVA 21. FONT: INTERNET 
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deixeble, Kil Patrick, qui va començar a parlar del mètode de treball per projectes. 

I a partir d’aquí, diversos pedagogs van conservar la metodologia però canviant 

les característiques com Decroli, Freinet... També hi havia el moviment 

cooperatiu italià que va intervenir molt en el treball per projectes amb el mètode 

científic com Loris Magalucci, Francesco Tonucci... 

Per fer-me una idea clara de com es treballa per projectes, la Fanny, em va posar 

un exemple captivador escrit per Francesco Tonucci. Un alumne de tercer de 

primària d’una escola, al tornar de vacances d’estiu va portar una petxina que 

tenia un forat, a la classe. Ell es preguntava per què tenia aquest forat, i això va 

picar la curiositat a tots els alumnes. La professora al veure’ls tan interessats en 

trobar la resposta va decidir que podien investigar sobre el tema a la vegada que 

els faria enllaçar els continguts amb el que ella li interessava que aprenguessin. 

Així els alumnes estarien molt motivats. Per llegir la història sencera i saber com 

acaba podeu consultar aquest enllaç: 

http://www.xtec.cat/~mpedreir/textos/agujero/agujero.htm 

Amb aquesta experiència podem veure la importància de la professora davant 

d’aquest sistema, ja que ha de plantejar situacions i preguntes que permetin a 

l’alumne trobar la resposta a la primera pregunta plantejada però mai desvetllar-

la, perquè el nen pot perdre la il·lusió i l’interès. 

Passos a seguir pel treball per projectes: 

● Es proposa un tema relacionat amb experiències personals, fets de la vida 

quotidiana que desperten un cert interès al nen, o bé que el professor creu 

que li pot interessar. 

● Cerquem informació, fem recerca i investigació. 

● Fem un producte final per plasmar l’aprenentatge ja sigui a partir d’un 

mapa conceptual en un mural, una conferència, un vídeo, un anunci...  

Molt innovador. 

Tot i que, la Fanny a l’entrevista m’explica que va haver de dur a terme un repte 

que es diu “projectes personals” perquè li va tocar un grup complicat de 

gestionar. Aquest, permet fer una recerca més individualitzada, és a dir que no 

tots fan la mateixa investigació sobre un tema sinó que cada nen escolleix què 

vol treballar ja sigui en parelles perquè tenen els mateixos interessos. Els 

http://www.xtec.cat/~mpedreir/textos/agujero/agujero.htm
http://www.xtec.cat/~mpedreir/textos/agujero/agujero.htm
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alumnes n’estan molt contents. Aquest procés s’anomena “educació 

personalitzada”, un terme que ha vingut dels Estats Units i s’està posant molt de 

moda, tot i que la majoria de persones ho confonen amb educació 

individualitzada, que ja fa temps que s’aplica. La Fanny destaca que no ho 

podem confondre. 

Educació individualitzada: allò que a l’alumne li costa, la professora ho detecta i 

li prepara un seguit d’activitats per resoldre sobre l’aspecte que no ha assimilat. 

Educació personalitzada: a l’alumne li demanes que li agradaria treballar, de 

quina manera, llavors ha de conèixer que li falla i que el motiva, aconseguir 

motivació, conèixer que pots millorar, tornar a reflexionar… Aquest procés 

d’autoavaluació és la pràctica reflexiva que permet a l’alumne aconseguir una 

millora en els seus resultats. 

1.3.4.2 Treball per competències 
El treball per competències va lligat amb el treball per projectes.  

Les competències no s’ensenyen ni s’aprenen, es desenvolupen a mesura que 

vas treballant però mai s’assoleix el ser màxim competent ni tampoc el mínim. 

Per exemple, com em va dir la Fanny, per desenvolupar la competència 

comunicativa doncs la professora et diu que preparis una conferència sobre 

Mozart, i desenvoluparàs competència comunicativa, ja que et costa parlar en 

públic, et costa expressar-te. I com més conferències facis, més competent 

seràs. I aquí entra la pràctica reflexiva, un procés continu d’avaluació per 

aconseguir millora en un aspecte. Si reflexiones sobre la teva pràctica ets un 

aprenent competent. 

1.3.4.3 Treball per racons 
És l’antecedent del treball per ambients. 

El treball per racons és una manera d’organitzar l’aula i no sempre es treballarà 

de manera individualitzada fent el que cada nen desitgi fer, ja que és un mètode 

més tradicional i probablement, el que em va dir la Fanny, és que poden treballar 

fitxes o algun altre aspecte, però d’aquesta manera estan repartits.  

No és un treball que destaqui a l’Escola Nova 21 però si que es pot nomenar. 
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1.3.4.4 Treball per ambients, escenaris 
El treball per ambients és una proposta metodològica que permet que l’alumne 

sigui autònom en el coneixement de materials, objectes que fan referència a un 

àmbit en concret. El nen és lliure de fer el que vulgui manipulant, investigant, fent 

provatures… D’aquesta manera descobreix fets per si mateix.  

Tipus d’ambients: 

● Artístic: hi pot haver pinzells, pots de pintura, fang, caballet, enciclopèdies 

amb pintors... 

Considera que és el més senzill per treballar. 

● Musical: qualsevol instrument, notes musicals, pentagrames... 

● Científic: provetes, microscopis, pinces... 

● Lingüístic: diccionari, paraules, frases... 

● Matemàtic: el material Montessori, d’altres materials interessants... 

Una de les característiques d’aquest sistema és que hi ha poca intervenció del 

professor: pot desenvolupar alguna pregunta per arribar a l’aprenentatge que 

l’interessa i per guiar a l’alumne, però ha de deixar que l’alumne es mogui per la 

seva curiositat i faci provatures, manipuli... 

Un cop acabada la sessió, professor i alumnes comenten què han descobert, ho 

relacionen amb la vida quotidiana i amb altres aspectes, posen nom als 

elements, el seu veritable funcionament… Tot això es pot fer per escrit o 

verbalment. 

1.3.4.5 Treball per problemes 
El treball per problemes és una proposta metodològica la qual s’ha de trobar la 

solució a una qüestió a partir del coneixement.  

Per treballar-ho hi ha dos maneres:  

● Aprenentatge basat en problemes 

El professor proporciona informació clara i concreta per adquirir coneixements, 

es fan exercicis i activitats pràctiques.  

Es resolen els problemes a partir del coneixement i informació adquirida. També 

es pot anomenar metodologies expositives, perquè s’exposa la informació que 
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els alumnes necessiten per resoldre el problema. D’aquesta manera es treballa 

de manera individual.  

Aquest tipus de treball és molt dirigit, la informació és limitada ja que els alumnes 

no tenen la llibertat de buscar la informació per si sols. Per exemple, els 

problemes d’un llibre. 

● Situació - problema: 

El professor planteja el problema d’una situació real.  

Identifiquem què coneixem, què cal conèixer i quins recursos i accions 

necessitem per resoldre-ho.  

Busquem informació, realitzem proves per trobar la resposta. 

Trobem la solució i la raonem a partir dels coneixements adquirits. És a dir, fem 

un treball col·lectiu. 

Aquest tipus de treball és més obert que l’anterior, es treballa de manera 

competencial i és més realista ja que el problema és plantejat a partir d’una 

situació de la vida quotidiana. També es pot anomenar metodologia interactiva o 

situació - problema.  
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2. MATEMÀTIQUES  

2.1 Què són? 
f. [MT] [usat generalment en pl.] Ciència que tracta de la quantitat i de la forma tot estudiant-ne, des del punt 

de vista lògic, les seves relacions i estructures, la qual ha evolucionat des de pràctiques elementals de 

comptar i de mesurar i descriure formes d’objectes fins a un grau elevat d’idealització i d’abstracció que 

permet aplicar les seves tècniques a la resolució d’un nombre cada vegada més gran de problemes científics 

i tecnològics.4 

Però segons Maria Antònia Canals, les matemàtiques són l’art d’ensenyar els 

nens a pensar. És a dir, les matemàtiques no les defineix de manera tècnica 

ni fa referència que es tracta d’una ciència sinó que el més important és el fet 

que els nens aprenguin a pensar a partir d’aquestes.  

Les matemàtiques han estat i són una de les assignatures poc preferides per 

la majoria d’alumnes ja que relacionen les matemàtiques majoritàriament 

amb números, i sempre se segueixen uns passos monòtons per arribar a la 

solució. 

Encara que, en totes les èpoques i al llarg de tot el temps, les matemàtiques 

s’han aplicat per resoldre situacions de la vida quotidiana en les quals et veies 

obligat a fer-les servir. Així doncs, a l’Antic Egipte es plantejaven problemes 

que feien referència a la venda i compra d’esclaus, que era el que destacava 

en aquella època. O tanmateix, resoldre problemes de compra i venda de 

productes per obtenir benefici. 5 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
4 Definició del concepte “matemàtiques” extreta del diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. 
5 Per a més informació sobre les matemàtiques al llarg de la història, podeu consultar el llibre 
“Expediciones matemáticas” de Frank J. Swetz. 
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3. APRENEM LES MATEMÀTIQUES A PARTIR DE 
MATERIALS  
Les matemàtiques són un concepte molt abstracte i monòton, i això els alumnes 

els suposa un cert desinterès cap a aquesta assignatura. Per aquesta raó es 

busquen alternatives perquè els alumnes tinguin empenta per aprendre les 

matemàtiques i en tinguin un concepte més clar. Una bona manera per fer-ho és 

a partir d’exemples quotidians, perquè relacionin aquesta assignatura amb el seu 

dia a dia. Per aconseguir-ho, el treball a partir de materials et permet a l’alumne 

estar en contacte directe a les matemàtiques perquè manipula i fa seu el material. 

He tingut la sort de poder conèixer a Maria Antònia Canals6, una persona a 

destacar pel que fa a materials i educació en general. Així doncs, li he fet una 

visita al GAMAR (Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica de 

l’Escola), un espai en el qual hi ha gran quantitat de materials, alguns dels quals 

creats per ella, i es troba a la universitat de Girona. He pogut gaudir durant tot un 

dia de la seva saviesa i vitalitat i he pogut observar en primera persona la 

importància d’un treball relacionat amb el dia a dia de l’infant i fer més seu 

l’aprenentatge, permeten que l’alumne s’hi senti més a gust. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Què són els materials? 
No hi ha una definició oficial de material didàctic, però si que n’hi ha diverses per 

entendre de què es tracta. 

                                                             
6 A l’annex apartat 3 podeu trobar la biografia de Maria Antònia Canals, així com també la meva 
experiència personal. 

IL·LUSTRACIÓ 3. EL GAMAR DE GIRONA. 
FONT: PRÒPIA 

IL·LUSTRACIÓ 4. EL GAMAR DE GIRONA. 
FONT: PRÒPIA 
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La definició de la pàgina web definición.de diu que el material didàctic és aquell 

que reuneix recursos que faciliten l’ensenyament i l’aprenentatge. Es solen 

utilitzar en el medi educatiu per adquirir els coneixements, conceptes, actituds 

amb més facilitat.  

Com bé hem vist, Maria Montessori considera fonamentals els materials per 

l’aprenentatge ja que permet els infants l’auto-educació i la oportunitat de 

manipular i palpar els elements. 

Es pot considerar material qualsevol element que permeti a l’infant adquirir un 

concepte i aquest material pot ser elaborat a partir d’elements que et pots trobar 

a la vida quotidiana ja siguin vasets de gelat, taps d’ampolla... 

 

3.1.1. Tipus de materials 
No hi ha un criteri únic per classificar els materials, d’aquesta manera estableixo 

el criteri de classificació de Maria Antònia Canals. Perquè és una dona amb molta 

experiència pel que fa els infants i he visitat el GAMAR, on hi té els materials 

classificats per blocs temàtics. 

● Lògica 

● Càlcul 

● Mesures 

● Probabilitat 

● Geometria 

● Preparació per l’àlgebra 

Aquesta seria la classificació general, però també estableix un criteri de 

classificació pel que fa al moment d’utilització del material, ja que no tots 

serveixen per generar el concepte, és a dir que l’infant entengui un concepte. 

● Per fer pensar: afavorir les capacitats. 

● Coordinar i produir un nou concepte, generar el concepte. 

● Consolidar els coneixements, practicar per demostrar que sabem el què 

és. Aquests són els que ella considera jocs. 

Maria Antònia, em va parlar del material de Maria Montessori que ja hem dit que 

era fonamental en la seva metodologia. A més el seu material només permet 
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classificar (molt important en infantil) en un sol 

criteri. És una persona molt estricta i té les 

idees molt clares. Per la classificació, DIENES, 

qui va desenvolupar la nova metodologia 

d’aprenentatge de les matemàtiques, té un 

material genial segons diu Maria Antònia: els 

blocs lògics. Permeten classificar, definir, 

relacionar, ordenar, posar en sèrie… Es tracta de 

48 peces de tres colors diferents, dos gruixos i mides, i quatre formes. Aquí s’hi 

estableix més d’un criteri de classificació. 

 

 

 

 

 

  

IL·LUSTRACIÓ 3. AMB MARIA 

ANTÒNIA CANALS AL GAMAR. 
FONT:  PRÒPIA 
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4. VISITA A LES ESCOLES DE SOLSONA 

4.1 Escola Setelsis 
He escollit l’Escola Setelsis per realitzar la part pràctica ja que és una 

escola pública de Solsona, per tant es troba al meu poble i em resulta més 

còmode el desplaçament. A més va ser la meva escola de primària i la 

majoria de professors em coneixen, així que hi sóc ben rebuda. També, pel 

fet que aquest curs 2016-2017  fa poc han introduït, en algunes hores, la 

matèria de les matemàtiques aplicada a través dels materials, i quan jo hi 

anava no hi era present, per tant em resulta curiós observar el 

funcionament. 

Vaig anar durant 5 dimarts a l’Escola Setelsis, a una classe de 2n on la 

professora era la Mari Prat. Hi anava a les tardes, de 3 a 4:30 perquè no 

coincidia amb el meu horari escolar i era quan els alumnes els tocava 

treballar matemàtiques amb material i en grup reduït: un primer grup 

treballa a la classe mentre que l’altra part va a l’aula d’informàtica, 

d’aquesta manera la professora està més pendent del funcionament de la 

classe i de les dificultats de cadascú.  

Alguns dies m’he quedat amb la Mari fins més tard de les 4:30 per fer-li 

preguntes, comentar les activitats que tenia pensades fer i què n’opinava, 

m’ha facilitat informació i material... 
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Centre: Escola Setelsis 

Dia: 5 d’abril del 2016 

Hora: 15:00 - 16:30 

Professor: Mari Prat 

Objectius didàctics:  

● Comprendre i visualitzar la geometria amb el material Multi Link7, que 

permet manipular. 

● Representacions d’espai i direcció amb material. 

Objectius d’actitud: 

● Ser capaç de donar ordres a l’alumne i interpretar-les. 

● Treballar de manera individual 

Descripció del grup: 

Tots molt motivats davant l’activitat, treballant amb rapidesa per assolir construir 

la figura i manipulant amb facilitat els materials. Com bé va dir la Maria Antònia 

els materials permeten un treball individual al ritme de cadascú. Cal destacar que 

alguns alumnes fins i tot es fixen amb l’aspecte de la figura que volen construir, 

es fixen amb els colors que utilitzen per donar-li bellesa al que construeixen. És 

a dir aquells més perfeccionistes busquen l’aspecte estètic. 

Aquells alumnes que els costa més interpretar les instruccions, treballen a un 

ritme més lent.  

Descripció de l’activitat: 

A través d’un treball per parelles han introduït el contingut: amb les peces de 

multilink, un de la parella ha construït una figura i li ha dictat a l’altre de tal manera 

que aconseguís reproduir la mateixa. Aquells alumnes que no presenten tanta 

autonomia destaca l’ajuda que la Mari els ofereix, els dicta ella la figura. Aquesta 

part és una presentació del material que treballaran al llarg de l’hora. Ells ja el 

coneixen, ja que quan eren a educació infantil era un material amb el qual 

jugaven. 

Un cop això, els ha donat una fitxa relacionada amb geometria que podien 

completar demostrant-ho amb les peces. Un dels exercicis presents a la fitxa 

són: reproduir una figura del paper a la realitat amb moltes peces, algunes dels 

quals estan amagades i t’has d’imaginar; construir unes quantes figures diferents 

                                                             
7 Veure a l’annex apartat 7.1 una breu descripció i funcionament del material MultiLink 
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entre elles de 6 peces cadascuna i representar-les al paper; continuar la sèrie 

amb les peces i després representar-ho al paper; entre d’altres. En aquest cas, 

barregen el concepte abstracte comprovant-ho amb la realitat. 

Anàlisis de l’activitat: 

Autoeducació, aspecte que considera important Maria Montessori, ja que 

l’alumne a partir del material aprèn per si sol.  

Capacitat de veure la figura del paper construïda amb peces multilink, i reproduir-

la a la realitat. 

Han sabut donar ordres de direcció i espai per aconseguir construir una figura, i 

a la vegada interpretar-les. 

 

 

 

 

 

 

Centre: Escola Setelsis 

Dia: 19 d’abril de 2016 

Hora: 15:00 - 16:30 

Professor: Mari Prat 

Objectius didàctics:  

● Consolidar funcionament materials per resoldre operacions. 

● Consolidar concepte d’unitat, desena i centena. 

Objectius d’actitud:  

● Saber auto corregir-se 

● Treballar individualment 

Descripció del grup: 

Grup gran: Asseguts davant la pissarra molt atents amb l’explicació i amb ganes 

de participar en resoldre la fitxa. Els agrada el fet de poder sortir a la pissarra i 

també veure que la professora compta amb la seva opinió davant d’un exercici. 

També contesten com a grup, en conjunt. Davant d’això aquells més cohibits es 

fien de la solució del grup i no participen ni resolen.  
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Després comencen la fitxa: resoldre operacions amb materials. Es veuen molt 

entusiasmats treballant amb materials ja que els permet manipular i visualitzar 

bé els conceptes. Molts nens em volen demostrar lo bé que fan servir els 

materials. Treballen de manera individual, seguint el seu ritme de treball. 

 

Pel que fa al grup petit, els agrada manipular material, però són alumnes que els 

costa entendre les coses abstractes i per treballar de manera adequada 

necessiten algú que els vagi guiant. Així doncs la Mari, els explica contínuament 

com han de fer servir el material i treballen de manera col·lectiva.  

Descripció de l’activitat: 

Treballen a partir d’una fitxa. Primer projecten 

la fitxa a la pissarra i comenten entre tots quina 

hauria de ser la resposta i ho justifiquen, 

d’aquesta manera tots saben com s’ha de 

resoldre (exercicis de completar la sèrie, dir 

quin tipus de número es tracta…). A la 

fotografia, podem veure els alumnes 

asseguts davant la pissarra atents a l’explicació de la professora. També per 

complementar l’explicació, la Mari els mostrava unes targetes amb operacions i 

havien de resoldre de cap. Un cop això, cadascú seu al seu lloc i comencen a 

treballar la fitxa de manera individual resolent les operacions i la resta d’exercicis 

dels quals ja havien parlat.  

Per resoldre les operacions, els infants poden escollir el material que es sentin 

més còmodes, ja que la professora els ha explicat el funcionament de cadascú i 

han practicat amb aquest uns quants dies per palpar-lo i conèixer-lo, i per tant ja 

són conscients de quin els pot anar millor: el multi-base8, l’abac9, el cap... 

A Setelsis, la Mari em va explicar que comencen a 

introduir el treball amb material però tot i així no es 

desempallegaran dels llibres ni les fitxes que 

sempre han utilitzat perquè valora positivament el 

                                                             
8 Veure a l’annex apartat 7.2 una breu descripció i funcionament del material Multibase. 
9 Veure a l’annex apartat 7.3 una breu descripció i funcionament del material Abac. 
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seu ús: el material et permet entendre el concepte i a partir de les fitxes el 

reflecteixen. 

 

Anàlisis de l’activitat: 

Llibertat: els nens es mostren segurs i lliures al no veure’s obligats a escollir un 

sol tipus de material, tal com podem veure a la fotografia que a sobre la taula hi 

ha varis materials, sinó que poden escollir aquell que els resulta més còmode i 

adequat a la seva manera de treballar. Com diu 

Maria Antònia Canal, hi ha varietat de materials 

per treballar un mateix concepte perquè cada nen 

és diferent i escull aquell que li va millor. 

Auto-correcció: a l’haver de corregir-se les 

operacions ells mateixos poden veure quin ha 

estat l’error i a la vegada poden utilitzar un altre 

tipus de material ja sigui el cap, l’abac, la calculadora...són conscients de la 

disponibilitat i de la utilitat de cadascun. 

El fet de resoldre l’activitat conjuntament al principi de la classe, provocava que 

aquells alumnes llançats i segurs d’ells mateixos responguessin i la resta es 

fiessin de les respostes i no es mostressin participatius ja que els altres els 

impedien ser-ho.  

 

 

 

 

 

 

Centre: Escola Setelsis 

Dia: 26 d’abril de 2016 

Hora: 15:00 - 16:30 

Professor: Mari Prat 

Objectius didàctics: 

● Entendre concepte de multiplicació a partir de material  els reglets10 

 

                                                             
10 Veure a l’annex apartat 7.4 una breu descripció i funcionament del material “els reglets” 

IL·LUSTRACIÓ 6. DIVERSITAT DE 

MATERIAL FONT: PRÒPIA 
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Objectius d’actitud: 

● Saber estar atent a les explicacions. 

Descripció del grup:  

Els nens estan asseguts en rotllana al voltant de la Mari, que al seu costat té el 

material. Tenen ganes d'aprendre les multiplicacions complicades, ja que les 

bàsiques ja les saben. Els nens els agrada resoldre coses difícils, així es senten 

orgullosos d'ells mateixos. Quan la mestra demana qualsevol cosa els infants 

estan amb les orelles obertes apunt per respondre. La Mari els ofereix molta 

participació i això fa que estiguin atents i motivats. Els agrada passar les peces, 

manipular el material que els diu, d’aquesta manera el senten proper. 

Descripció de l’activitat:  

Asseguts amb rotllana. La Mari proposa una 

multiplicació i a partir del material l’han de 

resoldre. Entre tots comenten quins són els 

passos que han de seguir i com han de col·locar 

les peces: un dels nens ho manipula i els altres 

segueixen la representació. D’aquesta manera la 

majoria de nens participen. Les multiplicacions al 

principi són d’una xifra i es van complicant. 

 

Anàlisis de l’activitat: 

Comencen per operacions senzilles (de la taula de l’1 

fins al 9) perquè entenguin el funcionament dels reglets i 

què simbolitza cada peça, hi vegin la relació. El concepte 

de multiplicació la majoria ja el tenen clar, que és lo 

essencial per saber resoldre. Per exemple: 2 x 9, vol dir 

que hem d’agafar dos peces del 9 i llavors veure que 

dóna.: 18 (la peça del 10 i el 8 coincideix amb 

dos vegades la del 9, podem veure a la 

fotografia la comprovació entre la operació i el 

resultat). 

Un cop entès, toca resoldre operacions de 

dues xifres i per això és necessari construir un 

marc (així és com ho diu la Mari, i d'aquesta 

IL·LUSTRACIÓ 7. ATENCIÓ A LA 

MULTIPLICACIÓ. FONT: PRÒPIA 

IL·LUSTRACIÓ 8. COMPAREM 

RESULTATS. FONT: PRÒPIA 

IL·LUSTRACIÓ 9. CONSTRUÏM EL "MARC"... 
FONT: PRÒPIA 



MANIPULAR AFAVOREIX EL PENSAR? 
 

 
26 

 

manera els nens ho retenen i a les següents operacions utilitzen aquest 

concepte. El podem veure representat a la fotografia). Davant d’aquesta idea els 

nens poden entendre d’on venen les xifres que coneixem com “portant-ne”. 

A mesura que va passant l'hora alguns companys desconnecten excepte el 

moment de manipular material o resoldre en veu alta, ja que llavors estan distrets 

i presten atenció. D’altres prefereixen calcular l’operació de cap.11 

 

A més a més... 

En aquesta sessió no vam fer el canvi de grup ja que treballar el concepte de 

multiplicació es necessita temps.  

Un cop finalitzada l’explicació, van avançar unes fitxes de matemàtiques que 

tenien pendents. 

Dos alumnes, quan van acabar les fitxes, van venir amb mi a treballar les 

multiplicacions amb els reglets, d’aquesta manera jo comprovava si havien 

assolit les explicacions: un resolia l’explicació que proposava amb reglets i l’altre, 

amb molta il·lusió, amb el cap. El nen que treballava amb els reglets era molt 

ràpid manejant les peces i m’explicava el motiu pel qual ho feia, genial! Ell gaudia 

resolent la multiplicació i després amb il·lusió ho comprovaven amb la 

calculadora. 12 

 

 

 

 

 

 

Centre: Escola Setelsis 

Dia: 10 de maig de 2016 

Hora: 15:00 - 16:30 

Professor: Mari Prat 

                                                             
11 Veure a l’annex apartat 6 el comentari d’un vídeo “ Sessió 3 (9)” on es veu reflectit l’efecte de la 
manipulació en els alumnes. Aquest vídeo també el podeu trobar al CD. 
12 Al CD, al vídeo “Sessió 3 (10)” podeu veure com ho resolt.  
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Objectius didàctics: 

● Assimilar els conceptes de mesures, concretament capacitats, que han 

treballat a partir de fitxes i exercicis. 

● Relacionar-ho amb les hores 

Objectius d’actitud: 

● Respectar el torn de participació 

● Pensar lògicament. 

Descripció del grup:  

 

Tots estem asseguts en cadires al voltant 

d’una taula on hi ha diferents recipients i un 

“cubell” amb aigua. Molt emocionats per 

començar l’activitat que la Mari havia 

preparat, ja que els encanta manipular 

l’aigua i no és un element que s’acostumi a 

fer servir a l’aula. A més, els recipients els 

havien portat els propis alumnes de casa i això feia que es sentissin més 

integrats davant l’activitat. 

Es mostren molt participatius a l’hora de respondre les qüestions i al comprovar-

les amb els recipients. Al llarg de l’activitat es van sentint queixes d’alguns nens 

perquè aquells que manipulen l’aigua els tapen la vista o tenen ganes de fer-ho 

ells. 

Descripció de l’activitat: 

La Mari els planteja preguntes per comparar les diverses 

mesures dels recipients i conèixer les mides: a quant equival a 

un litre, podem omplir una ampolla d’un litre amb una ampolla 

d’un litre i mig, on hi cap més aigua al recipient molt alt i prim 

o a un més baix i ample (tipus de preguntes trampa)... Els nens 

van omplint els recipients i comprovant-ho seguint un ordre  
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perquè així tots es senten integrats a l’activitat. Tot i així tots donen la seva opinió. 

A la fotografia podem veure com dos alumnes intervenen en la manipulació i la 

resta de companys observen amb atenció la comprovació. 

Podem relacionar-ho amb Sòcrates13 en el fet de fer 

preguntes per tal que els alumnes responguin i arribin 

al concepte que a la professora li interessa. 

 

 

 

 

Anàlisis de l’activitat: 

Plantejar preguntes als nens perquè pensin i entre ells tinguin opinions contràries 

que llavors han de demostrar fa que la classe sigui més amena i tots es vegin 

involucrats a la qüestió. He pogut veure que 

a mesura que observaven la pregunta 

reflectida a la realitat, els nens canviaven 

d’opinió ja que ho veien més clar o fins i tot 

es sentien influenciats per les opinions dels 

altres. 

 

 

La majoria respectaven el torn, tot i que tots tenien ganes que els toqués per 

poder manipular l’aigua i els recipients. 

Anaven relacionant el concepte de quart de litre amb el concepte d’un quart de 

rellotge. Al principi els costava de veure-ho però al final crec que ho han 

assimilat. 

 

 

                                                             
13 Podem veure a l’annex apartat 1.1 informació sobre Sòcrates. 
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Preparació de dues activitats 

Després d’haver assistit a 4 sessions, he pogut observar quins són els 

coneixements que un cop acabin el curs han d’haver assolit, ja siguin del tot o 

no. Tot i que en una aula no només s’educa per assolir coneixements sinó que 

també per aprendre uns valors que et facin ser una bona persona. Per tant a 

partir d’aquests criteris decideixo preparar dues activitats creades per mi14 

perquè la part practica no només sigui una part d’observació sinó que jo també 

pugui participar en el desenvolupament de la classe. A més a més, vull que els 

alumnes passin una bona estona, es reflecteixin els coneixements apresos 

durant el curs en aquestes dues activitats i a la vegada també el treball en equip 

i saber respectar el torn, tenir paciència, ja que al llarg de la vida es trobaran en 

moltes situacions en les quals hauran de ser pacients i conviure amb gent de tota 

mena. 

Els coneixements que vull que es reflecteixin tenen a veure amb tot el que he 

observat: concepte de desena, centena i unitat fonamental per entendre tot tipus 

d’operacions; el quadre del cent (que és present a la classe); parells i senars... 

Com bé diu Maria Antònia, el joc serveix per consolidar. Així que les meves dues 

activitats preparades les trobarien dins del tercer grup de classificacions del 

material. 

 

 

 

                                                             
14 Veure a l’annex apartat 4 i 5 la descripció i el funcionament de cada activitat. 
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Centre: Escola Setelsis 

Dia: 17 de maig de 2016 

Hora: 15:00 - 16:30  

Professor: Mari Prat i Paula Alonso 

Objectius didàctics: 

● Consolidar concepte de nombre més gran 

● Buscar estratègies perquè el company de la vora no pugui tirar. 

Objectius d’actitud: 

● Respectar el torn 

Descripció del grup: 

Il·lusionats per començar a jugar. Molt atents al seu torn i amb tranquil·litat a la 

classe, tot i que es mostraven que tenien ganes que arribés el seu torn ja que al 

ser molts nens costava que arribés. 

Descripció de l’activitat:  

Joc del dòmino 

Anàlisis de l’activitat: 

El joc ha estat fluid amb cap error per part dels nens, ja que tenien clar quin 

nombre havien de tirar que fos més gran.  

Cada vegada que havien de tirar un nombre més 

gran de 10, al no ser-hi, se n’adonaven i 

comentaven que només es podia tirar un 1. Quan 

els hi hem demanat amb la Mari per què un 1 i no 

qualsevol altre número han respòs perquè és el de 

la continuació de la sèrie, així que entenen els 

conceptes. 

Alguns alumnes han tractat de col·locar les peces que permetessin al company 

del costat tenir-ho més difícil per tirar.  

 

Grup petit: Un cop explicades les normes, qui ha 

començat a tirar, moment de la fotografia de l’esquerra, 

ha hagut de reflexionar i l’hem hagut d’ajudar perquè no 

havia pogut veure cap demostració, ell era el primer i no 

havia interioritzat les normes i no sabia on 
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tirar. 15 Després d’això, l’activitat ha anat prosseguint adequadament amb 

comentaris entre tots per aclarir alguns dubtes. 

Punts forts: 

● Han sabut respectar el torn. 

● Han consolidat el concepte de nombre més gran. 

● Han estat molt contents. 

● Han passat una bona estona. 

● Ho han relacionat amb el dòmino real. 

 

Punts febles: 

● Joc senzill: hauria d’haver complicat afegint nombres fins al 100 i 

complicar alguna norma com la de després d’un 10 tan sols es pot tirar un 

1, fent referència a signe igual, més gran o més petit. 

● Si hagués anat amb la Maria Antònia abans d’assistir a les classes hauria 

fet servir un dels seus exercicis. 

● El joc s’ha fet un pèl llarg amb el grup gran, hauria d’haver fet dos grups 

de treball. 

● Hauria d’haver explicat millor les normes, ja que a vegades un les troba 

tan senzilles que llavors no ho sap transmetre correctament als alumnes, 

sort de la Mari! 

 

 

 

 

 

 

Centre: Escola Setelsis 

Dia: 17 de maig de 2016 

Hora: 5:00 - 16:30 

Professor: Mari Prat i Paula Alonso 

                                                             
15 Veure a l’annex apartat 6 el comentari d’un vídeo “Sessió 5 (45)” on es veu l’actuació d’aquest alumne 
envers l’inici de l’activitat. 
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Objectius didàctics 

● Consolidar ordre de números saltejats de l’1 al 999. 

● Concepte de xifra més gran i més petita 

● Concepte de nombre parell i senar 

● Sumes i restes portant-ne amb material 

● Concepte de centena, desena i unitat. 

Objectius d’actitud: 

● Treballar en equip 

● Organització 

● Saber perdre i guanyar 

Descripció del grup: 

Tots estaven distribuïts per grups (fets 

segons la taula on seien), tocant el sobre 

amb ganes per començar, 5 grups en total. 

Al principi poc atents davant l’explicació, ja 

que en un primer moment necessiten 

manipular i investigar què treballaran. Un 

cop jo donava la instrucció, he pogut 

observar dos actituds: aquells que al moment ja actuaven per resoldre l’activitat 

i aquells que s’ho prenien amb calma i parsimònia sense cap pressió dins seu. 

Es respirava ambient de rivalitat i això els ha fet estar més motivats.  

Descripció de l’activitat: 

Joc en grups 

Anàlisis de l’activitat: 

Molt important saber treballar en equip, a part 

de comprendre allò que demanava, ja que 

aquells que s’han sabut organitzar, han sabut 

distribuir-se la feina, entendre’s a l’hora de 

col·locar les peces.... han obtingut millors 

resultats que aquells que treballaven de manera 

individual ja que llavors havien de redistribuir-ho entre els membres. 16 

                                                             
16   Al CD, al vídeo “Sessió 5 (7)” podeu veure com un grup de tres membres a l’hora d’ordenar els 
nombres de més petit a més gran, cadascú n’ha ordenat una part i llavors ho van haver de tornar a 
ordenar, suposa doble feina. 
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Quan un equip acabava el que jo havia demanat que fessin, la majoria de 

participants deixaven de resoldre la qüestió perquè veien que ja no podien ser 

els guanyadors, un altre equip els havia avançat. 

● Ordenar de més petit a més gran: molt clar el concepte, tot haver-hi  

petites confusions d’intercanvi de dos nombres al no fixar-se amb suficient 

atenció amb les desenes i unitats perquè volen ser els primers a resoldre 

l’activitat.  

● Classificar en parells i senars: aquell grup que tenia el concepte clar ho 

ha resolt amb facilitat. Aquells que no el tenien interioritzat, a la classe hi 

ha un plafó amb aquesta informació, i ho han consultat per resoldre 

l’activitat. Al no tenir-ho clar, han tingut la capacitat d’espavilar-se i trobar 

la informació per ells mateixos. 

● Sumes i restes amb material: han sabut utilitzar el material per resoldre 

les operacions ja que tenen clar el concepte de centena, desena i unitat 

que és fonamental. Tot i que algun membre d’algun grup ha preferit 

resoldre-ho de cap ja que se sent més còmode o bé, amb paper i llapis. 

● Trobar aquelles xifres amb un 6 de desena: entès el concepte, encara que 

es podien presentar petites confusions quan veien un 6, ja fos d’unitat o 

centena perquè és la xifra que els interessava. Llavors se n’adonaven.  

● Nombres que sumant les seves xifres el resultat sigui 13: al principi els ha 

costat comprendre la instrucció, ja que el concepte de xifres no el tenien 

clar. Un cop ho han entès, els ha estat fàcil trobar-les. 

L’activitat ha estat molt fluida, així doncs els he plantejat una altra qüestió: 

● Classificar per centenes: tots els grups ho han fet amb molta rapidesa ja 

que tan sols es fixaven amb la centena que és el primer nombre i ja ho 

trobaven molt senzill. 
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Un cop ha acabat l’activitat he 

repartit uns quants adhesius a cada 

membre de l’equip guanyador. La 

resta de nens de la classe 

mostraven interès per aconseguir-

ne una. Davant de la victòria per part 

d’un grup i la derrota per part dels 

altres s’han donat la mà, tot i que un membre d’un grup no ha tingut la capacitat 

de saber perdre, i després d’això cada membre del grup guanyador ha repartit 

un adhesiu a la resta de companys; d’aquesta manera, tots han marxat feliços. 

Ha estat un gest de companyonia i de saber compartir per part dels guanyadors. 

Punts forts: 

● Han passat bona estona 

● Han sabut treballar en equip, la majoria 

● Han demostrat que saben perdre o guanyar, tot i que a vegades els costa 

d’acceptar-ho. 

● Conceptes de centena, desena i unitat: ordre de petit a gran, molt clars. 

Punts febles: 

● Es donaven per vençuts un cop algun grup aconseguia resoldre l’activitat. 

● Alguns alumnes, quan veien que els membres del grup ja pensaven, 

aquests es relaxaven i no col·laboraven.  

● Els hauria d’haver deixat comprovar si havien resolt correctament el que 

els demanava, ja que en aquest mètode es dóna molta importància a 

l’auto correcció. 
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4.2 Escola El Vinyet 
He escollit l’escola El Vinyet perquè es troba a la meva ciutat i per tant a mi 

em resulta de més fàcil accés per poder compaginar treball de recerca amb 

els estudis de primer de batxillerat pel fet que jo he de fer la part pràctica 

en horari escolar, i ens coincideix. Un altre virtut que he trobat a l’hora 

d’escollir-la és el fet que va ser la primera escola de Solsona en aplicar 

aquest sistema d’aprenentatge diferent, per tant en tenen molta 

experiència. A més, al Vinyet els alumnes estan barrejats entre tres cursos 

i jo he pogut assistir a una classe del grup dels mitjans, alumnes de 1r, 2n 

i 3r de primària. La directora em va comentar que ha afavorit de manera 

positiva als alumnes ja que els petits prenen exemple dels grans i aquests 

a l’hora d’explicar-los alguna cosa, ells la reafirmen. Els mateixos nens són 

els referents. L’inconvenient que he trobat ha estat que treballen amb els 

materials, que bàsicament és el que a mi m’interessa, d’11 a 12:30 i això 

m’implica haver de marxar de l’institut per poder fer la part pràctica a 

l’escola. Per aquest motiu no he pogut fer tantes parts pràctiques com 

m’hagués agradat, tot i així em vaig adaptar al seu horari i vaig poder 

assistir-hi a 3 sessions. Encara que dues tardes vaig anar a parlar dos dies 

amb la directora de l’escola per tal de fer una entrevista i obtenir 

informació. També per confirmar horaris. 
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Centre: Escola El Vinyet 

Dia: 28 d’abril del 2016 

Hora: 11:00 - 12:30 

Professora: Ester Davesa 

Objectius didàctics: 

● Practicar amb el material allò que cada alumne necessita reforçar. 

Objectius d’actitud: 

● Auto educació i auto correcció 

● Escollir adequadament el material. 

Descripció del grup:  

Tots treballen amb material, algun dels quals és creat per la mateixa escola. Els 

nens estan distribuïts per la classe de manera lliure, ja que durant aquesta hora 

i mitja no són obligats a fer una cosa ni ningú els dirigeix. Alguns treballen 

individualment, perquè la professora els hi ho ha recomanat per estar més 

concentrats o per decisió pròpia pel mateix motiu, i d’altres en parelles i d’aquesta 

manera tenen un reforç d’opinió i aprenen a respectar-se entre ells. La majoria 

se’ls veu que gaudeixen d’aquella estona perquè no estan sotmesos a cap 

pressió de temps ni de concepte ni de companys, cadascú treballa aspectes 

diferents al seu ritme. Estan orgullosos quan aprenen allò que fan, llavors tenen 

ganes d’ensenyar-me com treballen i com funciona el material que fan servir, i jo 

encantada! 

Descripció de l’activitat: 

La classe està plena de materials de diferents àmbits. La hora i mitja de materials 

serveix perquè cada nen treballi lliurement allò que considera que necessita 

reforçar. O bé, allò que necessita aprendre des d’una base i la professora li ha 

de presentar el material perquè el conegui. 

Puc observar que : 

 Dos alumnes treballen la divisió amb el taulell de dividir 17 (divisions 

simples) i tenen una llibreta per apuntar els resultats, d’aquesta manera 

saben què han fet i què no i a la vegada ho consoliden.   

● Una nena treballa les multiplicacions amb la roda de multiplicar18.  

                                                             
17 Veure a l’annex apartat 7.5 una breu descripció i funcionament del material “el taulell de dividir”. 
18 Veure a l’annex apartat 7.6 una breu descripció i funcionament de la roda de multiplicar. 
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● Una altra nena, practica anglès a partir de problemes matemàtics 19 . 

Aquests problemes són molt  visuals. 

● Un parell de nens treballen el quadre del cent20, barrejant els números i 

llavors completar el quadre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisis de l’activitat: 

Els nens es mostren contents i sense queixes durant aquella hora i mitja, tot i 

així alguns alumnes mandrosos o insegurs, o bé no treballen perquè s’ho prenen 

de fer el que vulguin literalment o treballen amb el material que se senten 

còmodes però que ja han entès i consolidat, quan haurien d’aprendre o reforçar 

algun altre concepte.  

Per això en aquest tipus d’aprenentatge és fonamental que la mestra actuï 

correctament i estigui atenta de què necessita cada alumne per tal de guiar-lo 

pel bon camí. 

Aquest és un sistema molt vivencial i té l’avantatge que quan els nens arriben a 

casa i els pregunten que han fet a l’escola, ells diuen jugar perquè és la impressió 

que els dóna. Amb això coincideixen tan la directora de l’escola com Maria 

Antòna Canals: algunes famílies no els acaba de convèncer si els nens els diuen 

                                                             
19 Veure a l’annex apartat 7.8 una breu descripció i funcionament de problemes matemàtics. 
20 Veure a l’annex apartat 7.7 una breu descripció i funcionament del “quadre del cent”. 
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que juguen, perquè els pares volen que els fills aprenguin. Però en veritat sense 

que ells se n’adonin aprenen, i quina millor manera que aprendre jugant! 

 

 

 

 

 

 

Centre: Escola El Vinyet 

Dia: 31 de maig de 2016 

Hora: 11:00 - 12:30 

Professora: Ester Davesa 

Objectius didàctics: 

● Presentació del material de multiplicar 

● Comprendre concepte de multiplicació i saber resoldre’n. 

Objectius d’actitud: 

● Estar atent davant les explicacions 

● Participació i intervenció a les explicacions. 

Descripció del grup:  

Asseguts en rotllana, intervenint en les explicacions encara que alguns els costa 

estar atents i desconnecten fàcilment. Aporten comentaris, tot i així alguns no 

tenen a veure amb l’explicació. Tenen ganes de manipular ells mateixos el 

material. El material els hi fa tot molt visual i dinàmic. 

Descripció de l’activitat: 

He anat a l’hora que tocava materials, però avui ha estat diferent que el primer 

dia: 

L’Ester ha presentat el material per multiplicar a tota la classe, bé els diferents 

materials que es poden fer servir per ordre de dificultat i anava posant exemples 

perquè la comprensió fos més fàcil. Els materials presentats: 

● Peces de fusta quadrades21: per fer la multiplicació 6 

x 3, agafes sis quadradets tres vegades i llavors els 

comptes. És un mètode llarg però es reflecteix el concepte 

de multiplicació clarament: sumar un nombre X vegades.  

                                                             
21 Veure a l’annex apartat 7.2 una breu descripció i funcionament del Multibase. 
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● Taulell de multiplicar22: un taulell 10 x 10 i cent boletes. És molt semblant 

al material anterior ja que a la multiplicació 6 x 3 omples 

amb sis boletes en tres files i comptes les boletes. I si 

els nens ho palpen i ho comprenen, els serà molt visual 

i aquest material ja el tindran assimilat. 

 

● Perles23 i reglets: van de l’1 al 10 (importància de la desena que facilita el 

compte a l’unir-se 10 unitats). En ambdós a la 

multiplicació 6 x 3 agafes tres peces amb sis perles o 

aquella que simbolitza sis unitats i llavors comptes 

perles o unitats i obtenim el resultat. El que ho 

diferencia és l’abstracció dels reglets ja que no pots 

distingir les unitats en canvi en les perles, cadascuna simbolitza una 

unitat. L’important amb aquests materials és assimilar que multiplicar és 

sumar X vegades un nombre, i el total d’elements contats serà el resultat. 

 

● Banco24: consta d’unitats, desenes i centenes. Igual 

que les peces de fusta quadrades però amb 

complicació: un dels nombres a multiplicar amb més 

d’una xifra. Si ambdós nombres fossin molt grans seria 

un procés molt llarg.  

 

● Tauler de dames25: consta de centenes de miler, desenes de miler, unitats 

de miler, centenes, desenes, unitats… Es tracta d’un 

material molt visual ja que hi ha tres colors diferents i 

complex, per tant per comprendre el funcionament has 

d’estar al 100% i haver assimilat el concepte. 

 

 

 

                                                             
22 Veure a l’annex apartat 7.9 una breu descripció i funcionament del taulell de multiplicar. 
23 Veure a l’annex apartat 7.10 una breu descripció i funcionament de les “perles”. 
24 Veure a l’annex apartat 7.2 una breu descripció i funcionament del “banco” o Multibase. 
25 Veure a l’annex apartat 7.11 una breu descripció i funcionament del tauler de dames. 

IL·LUSTRACIÓ 28. TAULELL DE 

MULTIPLICAR. FONT: PRÒPIA 

IL·LUSTRACIÓ 29. PERLES. FONT: 
PRÒPIA 

IL·LUSTRACIÓ 30. BANCO. 
FONT: PRÒPIA 

IL·LUSTRACIÓ 31. TAULER DE 

DAMES. FONT: PRÒPIA 
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Anàlisis de l’activitat: 

El concepte de multiplicació ha quedat entès perquè s’ha efectuat de manera 

molt visual amb els quadradets. Trobar-se nens amb edats diferents, ha fet per 

aquells més petits que el concepte de multiplicació no el tenen del tot interioritzat, 

cada vegada que l’operació es complicava ho veien més negre i es col·lapsaven, 

llavors ja no donaven de si i feien despistar a la resta del grup. 

 

A més a més... 

Quan he arribat a les 11, m’he trobat la classe a les fosques i em silenci. L’Ester 

m’ha explicat que a aquesta hora els nens tornen del pati i cada dia arriben molt 

esvalotats i costa que es calmin, i per això cada dia després del pati fan deu 

minuts de silenci completament a les fosques perquè es tranquil·litzin. Un cop 

han passat els deu minuts, els nens han tornat a la normalitat i realment els he 

trobat més calmats que la primera sessió.  

També he de remarcar que després de l’explicació de tots els materials per 

multiplicar per part de la professora, he anat amb tres alumnes els quals han 

entès com es feia servir el tauler de dames i els proporcionava una multiplicació 

que m’havien de resoldre fent-ho servir.  

 

 

 

 

 

 

Preparació de l’activitat 

La manera de treballar al Vinyet, ja hem pogut veure que no és la mateixa com 

treballen a Setelsis però tot i així he creat dos jocs pels dos centres ja que 

considero que per part dels dos han de ser capaços de resoldre-ho, amb uns 

mètodes o uns altres. I un joc, sempre que sigui assequible al nivell de l’infant és 

un mètode enriquidor per gaudir i aprendre amb més dinamisme. Els del Vinyet, 

amb l’empenta que tenen res és un impediment per ells. 

Com ja he esmentat a l’estructura del treball, tinc enregistrats el funcionament de 

les dues activitats però no puc afegir fotografies a l’explicació ja que no tenen 

permís per sortir públicament als llocs ni tampoc al CD adjunt del meu treball. 
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Centre: Escola El Vinyet 

Dia: 16 de maig de 2016 

Hora: 9:15 - 10:30 

Professor: Paula Alonso 

Objectius didàctics: 

● Consolidar concepte de nombre més gran 

● Buscar estratègies perquè el company de la vora no pugui tirar. 

Objectius d’actitud: 

● Respectar el torn 

Descripció del grup: 

Amb ganes de començar l’activitat ja que de tota la classe només l’han fet els 8 

alumnes que cursen 2n de primària igual que a Setelsis, i això els ha fet sentir 

especials. Hem anat en una aula diferent, l’aula de menjador, perquè poguéssim 

estar sols. La majoria atents davant l’explicació. 

Algun alumne li he hagut de cridar l’atenció ja que no estava pel joc i més aviat 

empipava a la resta. Aquesta actuació es deu al fet que no es trobaven amb la 

professora. 

Descripció de l’activitat: 

Joc del dòmino 

Anàlisis de l’activitat: 

L’activitat ha estat entretinguda ja que anaven comentant les jugades o quines 

peces tenien, encara que a vegades parlaven de fets que no tenien a veure, que 

és al que estan acostumats. Per això tan sols hem tingut temps de jugar una 

partida, no ha transcorregut amb la rapidesa que m’esperava.  

El concepte de nombre més gran el tenen clar ja que col·locaven les fitxes 

adequadament. Es fixaven amb els dos cantons per poder tirar la peça. 

Al llarg de l’activitat, alguns alumnes cridaven, i això no ha permès que hi hagués 

concentració.  

Punts forts: 

● Es tractava d’un joc individual i m’ha sorprès que s’ajudaven entre ells a 

l’hora de col·locar la peça, perquè ells ja estan acostumats a ajudar-se 

entre companys en la majoria d’activitats. 
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● He notat que tenen molta imaginació  perquè a l’hora de col·locar les 

peces s’anaven fixant quina forma havien de crear, quan en realitat el joc 

tan sols consistia en col·locar totes les peces. 

● Han consolidat el concepte de nombre més gran. 

● Han passat una bona estona. 

Punts febles: 

● Ha estat una mica estrany ja que m’he presentat a l’escola sense avisar 

perquè volia passar l’activitat, i per aquest motiu no ha estat gaire 

organitzat. 

● La majoria estaven esverats perquè no hi havia la professora. També pel 

fet que era dels últims dies de classe, que preparen els àlbums i acaben 

feina que tenen pendent, és a dir les classes són diferents i es nota que 

arriba l’estiu. 

● Hauria d’haver complicat una mica el joc. 

 

 

 

 

 

Centre: Escola El Vinyet 

Dia: 16 de maig de 2016 

Hora: 9:15 - 10:30 

Professor: Paula Alonso 

Objectius didàctics: 

● Consolidar ordre de números saltejats de l’1 al 999. 

● Concepte de xifra més gran i més petita 

● Concepte de nombre parell i senar 

● Sumes i restes portant-ne amb material 

● Concepte de centena, desena i unitat. 

Objectius d’actitud: 

● Treballar en equip 

● Organització 

● Saber perdre i guanyar 
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Descripció del grup: 

S’han dividit en dos grups de 4 alumnes. En general més esverats que l’activitat 

anterior. Han entrat alumnes de sisè de primària que necessitaven l’aula per 

treballar i això ha implicat que els nens de segon es despistessin i no estiguessin 

al cas. El fet d’haver-hi més ambient ha suposat que no sentissin les meves 

explicacions i instruccions, tot i així se n’han sortit prou bé. 

Descripció de l’activitat: 

Joc en grups 

Anàlisis de l’activitat: 

Un equip tenia més potencial que l’altre ja que s’entenien més bé entre ells i eren 

capaços d’organitzar-se. A l’altre tan sols treballaven dos, i els altres es 

queixaven cosa que empitjorava el seu rendiment. Jo els deia que intentessin 

col·laborar però no se sentien suficient còmodes davant la iniciativa dels altres. 

Això em fa veure que el treball en equip és fonamental per entendre’s. 

● Ordenar de més petit a més gran: comprenen el concepte, encara que no 

estan concentrats 

● Classificar en parells i senars: un grup, entre tots han sabut classificar les 

fitxes perquè entenien el concepte. L’altre, un cop els he explicat, han 

sabut classificar-lo, tot i que no els ho he explicat com crec que ells ho 

han après.  

● Sumes i restes amb material: creia que sabien fer servir l’abac per resoldre 

les operacions i els he donat perquè ho resolguessin, però la professora 

no els havia explicat el seu funcionament perquè ella tampoc el sap del 

tot i no se sentiria còmode explicant-lo. Així doncs m’he trobat que quan 

tenien deu desenes que equivalen a una centena no sabien que havien 

de fer perquè aquell material no el coneixien i no l’entenien. 

● Trobar aquelles xifres amb un 6 de desena: molt clar el concepte de 

desena, centena i unitat perquè l’han treballat molt amb els diferents 

materials a l’hora de fer operacions. 

● Nombres que sumant les seves xifres el resultat sigui 13: no hi ha hagut 

temps de fer aquesta activitat. 

He de dir, que quan vaig entrevistar a l’Anna, ja em va avisar que davant d’aquest 

sistema tens la sensació de no controlar tant. 
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Punts forts: 

● S’ho han passat bé 

● La majoria han sabut treballar en equip 

● Tenen molta empenta de dir allò que pensen: tenien ganes d’escriure ells 

els resultats a la pissarra, sinó els agradava una activitat ho deien... 

● La majoria tenen el concepte consolidat de petit i gran, de desena, 

centena i unitat. Aquells que encara no el dominen, és perquè encara no 

és el seu moment ni nivell de maduresa. 

Punts febles: 

● Xivarri a l’aula i manca de concentració 

● No estava organitzat perquè m’hi vaig presentar al mateix dia per 

problemes de temps. 

● Hauria d’haver fet servir un altre material per fer les operacions que ells 

sabessin utilitzar i segur que l’haurien resolt. Una altra opció podria haver 

sigut explicar jo el material, tot i que no sabia quina era la manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

Tan a l’escola Setelsis com El Vinyet, he enregistrat el funcionament de l’aula 

durant el desenvolupament dels dos jocs perquè així d’aquesta manera puc 

observar amb més atenció i analitzar les classes enregistrades i llavors adonar-

me dels punts febles per tal que en una altra ocasió no es tornin a repetir. Aquest 

mètode, és un projecte que es diu VIDEO-LM que l’ha creat Abraham Arcavi, 

perquè d’aquesta manera aconseguiran una millora els docents. 
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5. CONCLUSIONS 
L’objectiu principal d’aquest treball era observar i comprovar com els alumnes 

poden aprendre les matemàtiques més enllà dels llibres, concretament, 

manipulant els materials per assolir els coneixements. A partir de les 

observacions a les dues escoles, podem dir que s’ha acomplert l’objectiu. 

Per aconseguir-ho és necessària una part teòrica que permeti fer una anàlisi de 

les observacions realitzades en una classe que treballin amb materials. Malgrat 

tot, i per qüestions de disponibilitat a les escoles, primer de tot s’ha realitzat la 

part pràctica.  

Així doncs, es pot observar que el fet de poder palpar els conceptes i ser el propi 

alumne que maneja el material, fa que estigui concentrat en el que realitza i 

també que es senti involucrat en l’aprenentatge i d’aquesta manera té la ment 

més preparada per aconseguir interioritzar el concepte, ja que només el fet 

d’escoltar suposa que els alumnes desconnectin de l’explicació amb més facilitat.  

Un altre aspecte observat és la llibertat que proporcionen els materials a l’alumne 

perquè n’hi ha molts que treballen un mateix concepte, i aquesta varietat 

proporciona a l’alumne que esculli aquell que li resulta més pràctic i adaptat a la 

seva manera de raonar, per tant no es veu obligat a treballar d’una manera i se 

sent més còmode a l’hora de fer-lo servir. Pel que fa a l’escola El Vinyet aquesta 

llibertat és més pronunciada pel fet que els infants es pregunten què necessiten 

reforçar i llavors escullen un material o un altre segons la seva pròpia decisió. 

Per aquells alumnes més autònoms i motivats els resulta una bona manera per 

superar-se i treballar, en canvi aquells més insegurs o més mandrosos es limiten 

a treballar un concepte que ja han assimilat perquè els resulta més fàcil. Malgrat 

tot, per tal de validar aquesta aportació, caldrien més observacions. 

Així doncs, la mestra és fonamental en el funcionament d’una aula, sigui quina 

sigui la manera de treballar, perquè ha d’aconseguir tenir els alumnes motivats i 

guiar-los per tal que aconsegueixin aprendre allò que necessiten. 

La individualitat de la qual parla Maria Montessori es pot veure reflectida a les 

observacions ja que cada nen presenta el seu ritme d’aprenentatge i s’ha de 

respectar perquè no tots som iguals ni aprenem de la mateixa manera. També 
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es veu reflectida l’auto-correcció que proporcionen els materials ja que els 

alumnes són capaços de trobar l’error i a la vegada intenten resoldre’l. Igual que 

el concepte de pedocentrisme ja que es vetlla per l’aprenentatge dels infants. 

Maria Antònia Canals dóna molta importància al fet que els infants, per sentir 

seus els conceptes, els han de treballar, palpar, conèixer-los per iniciativa pròpia 

i també relacionar-los amb el seu entorn.  Per complementar aquesta idea es pot 

utilitzar una anècdota de la Maria Antònia Canals: 

La Maria Antònia Canals va fundar l’escola TON I GUIDA, on assistien infants de 
sis a set anys. Un dia va rebre la visita de la mare d’una de les seves alumnes, 
acompanyada del seu fill “Antolín” de nou anys.  

Aquesta mare, li va preguntar: “el meu fill Antolín, pot venir a la teva escola ?  

Maria Antonia va respondre: “el teu fill és més gran, i ja va a una bona escola”. 

Mare: “la meva filla cada dia arriba de l’escola molt contenta i amb ganes de 
tornar-hi, en canvi el meu fill sempre hi va a desgrat”. 

Tant va insistir aquesta mare, que Maria Antonia va dir: “D’acord, torneu un altre 
dia, i porteu el material que fa servir a la seva escola, i veurem què puc fer”. 

Així doncs, a l’endemà, l’Antolín i la seva mare van anar a l’escola amb el 
quadernet. Maria Antonia el va estar observant i va veure que en aquest dossier 
hi havia la llista dels reis d’Espanya, mapes dels rius i la geografia espanyola, 
etcètera.  

Maria Antonia, va preguntar a l’Antolín: “Quin és el teu riu preferit?” 

Antolín, després de pensar-ho molt, va dir: “El riu Tajo” 

La professora li torna a preguntar: “Has vist mai cap riu?” 

“No” va respondre ell  

“I com creus que es el riu Tajo?, gran com aquesta classe ? com d’aquí a la Plaça 
Espanya? com d’aquí a Tarragona? “  va tornar a preguntar ella 

El nen, va rumiar i rumiar, i finalment va respondre: “El riu Tajo és així” 
simbolitzant amb els dits la mida del riu en el mapa del seu quadern de l’escola. 

Perquè un infant interioritzi un concepte cal partir de la realitat més propera, del 

dia a dia i del seu entorn. D’aquesta manera el sentirà més proper i el podrà 

relacionar amb la seva realitat.  

És clau la visió que donen els materials dels conceptes, perquè ho pots 

visualitzar a la realitat i no a la teva ment, ja que quan et diuen “en portes una”... 

amb el material veus clarament que significa aquest “una”. 

També es pot concloure que el joc és una eina de treball que es pot fer servir per 

consolidar el concepte un cop s’ha interioritzat, perquè els infants reforcen allò 
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que han après sense que ells se n’adonin ja que creuen que estant jugant i s’ho 

passen d’allò més bé. Maria Antònia Canals és qui remarca aquesta idea. 

Un altre fet a destacar és la necessitat d’una pràctica reflexiva com deia la Fanny 

Majó, perquè si s’és capaç de reconèixer un error, saber com resoldre’l, aplicar-

ho i llavors tornar a avaluar la teva tasca, s’és un aprenent competent capaç 

d’aconseguir una millora en el propi aprenentatge. Així doncs, el fet de gravar les 

sessions a les dues escoles m’ha permès poder avaluar la meva actitud davant 

dels nens i he vist que em podria haver explicat d’una altra manera i deixant que 

es corregissin ells mateixos l’activitat i no ser jo qui ho feia. 

Tenint en compte el segon objectiu d’aquest treball que era observar i donar a 

conèixer que el treball per projectes i aquesta metodologia de la qual es parla 

tant ara, no és una metodologia nova, podem dir que sí que s’ha acomplert. S’ha 

pogut conèixer, a partir d’informació obtinguda per la Fanny, que no són uns 

sistemes actuals sinó que ja es duien a la pràctica a partir del segle XVI, però 

com que els temps van canviant l’educació s’ha d’adaptar a les circumstàncies 

que es donen. L’educació també pateix canvis sovint perquè no hi ha un sistema 

educatiu ideal que permet el bon aprenentatge sinó que depèn de diversos 

factors (les capacitats de l’alumne, l’actitud del professor i de la família...), així 

doncs, a vegades convé tornar enrere i reprendre les metodologies que 

s’aplicaven. Per tant, cada mestre o equip de mestres ha de ser capaç de valorar 

els elements positius que li aporta un mètode i aquells aspectes negatius canviar-

los, per assolir un sistema educatiu que s’apropi a l’ideal segons la seva 

mentalitat. 

Com a conclusió final, es pot dir que manipular, sí que afavoreix el pensar ja que 

permet a l’infant sentir més propers i reals els conceptes, a la vegada d’una major 

concentració pel fet de sentir-se útils davant l’aprenentatge.  

 

“ Cerebrum impleri non habeo stetique oleum et ponet lucearne” (El cerebro no 

es un vaso por llenar; sinó una lámpara por encender) 

- Plutarco -  
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6. VALORACIÓ PERSONAL 
Per acabar només queda exposar la meva opinió personal. Realitzar aquest 

treball de recerca m’ha permès endinsar-me en un món el qual tan sols en sentia 

a parlar i ara ja puc dir que el conec una mica més, tot i que em queda molt per 

aprendre. 

He de dir que al principi no sabia com acotar el meu treball, ja que trobava que 

era un tema on hi havia poc a explicar, i començar-lo per la part pràctica, és a 

dir, anar a escoles i tenir tracte amb infants em va engrescar i em van anar sorgint 

idees i aspectes a tenir en compte. Gràcies a aquest treball he viscut 

experiències i he conegut a persones que m’han aportat coneixements i valors 

que podré aplicar en un futur.  

La recerca no s’acaba aquí ja que es podrien fer més observacions i pràctiques 

educatives a les dues escoles per tal de comprovar i consolidar els conceptes 

treballats. I una possible activitat pels infants podria ser anar al Museu de les 

Matemàtiques de Sant Cugat perquè hi ha gran quantitat de materials 

manipulables, jo personalment vaig gaudir-ne molt quan vaig anar-hi. 

Així doncs valoro positivament la feina feta! 
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http://definicion.de/material-didactico/
http://www.udg.edu/projectesbiblioteca/GAMAR/Inici/tabid/17145/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectesbiblioteca/GAMAR/Inici/tabid/17145/language/ca-ES/Default.aspx
http://sinonims.iec.cat/
http://c2em.feemcat.org/esdeveniments/conferencia-inaugural/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Maria-Antonia-Canals/video/5269311/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Maria-Antonia-Canals/video/5269311/
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7. AGRAÏMENTS 
Un cop acabat el treball tan sols em queda donar les gràcies a totes aquelles 

persones que han aportat un granet de sorra al meu treball.  

Així doncs, vull agrair la confiança i la disponibilitat que el meu tutor del treball 

ha tingut amb mi en tot moment i també donar-li les gràcies per haver aconseguit 

que pogués parlar amb persones importants en el món de l’educació. 

Tan mateix vull donar les gràcies a la Maria Antònia Canals i a la Francesca Majó 

per dedicar un dia a parlar d’allò que els apassiona i a més a més, saber-m’ho 

transmetre amb tanta èmfasi. M’he enriquit de coneixements i d’actituds amb la 

seva saviesa i passió. 

Una altra peça important dins del meu treball de recerca són l’Escola Setelsis i 

El Vinyet, sense ells no hauria pogut realitzar la meva part pràctica: la més 

gratificant dins del meu treball. Moltes gràcies per fer-me sentir com a casa, 

sobretot agrair a la Mari Prat per la seva confiança i ajuda, i a l’Ester Davesa i la 

directora d’El Vinyet Anna Tarrés per la seva disponibilitat i amabilitat. 

Per acabar, només em queda donar les gràcies a les persones que m’envolten 

dia a dia per aguantar les meves queixes i el meu mal humor quan no tenia el 

dia o quan una cosa no sortia com esperava. 

Moltes gràcies a tots. 

 

 


