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A) Plan de Trabajo de l’Escola del Bosc de Montjuïc. Àrea 
Matemàtiques. 

 
 Primer grau 
 
 Nombres i formes. Mesura: 
 
Comptar. a) Coneixement intuïtiu dels números fins a la centena. Composició i descomposició 

d’aquests números 
 b) Càlcul mental i les quatre operacions. Petits problemes amb números concrets. 
 c) Coneixement de les xifres, de l’escriptura dels números i de les quatre operacions 

escrites amb números que no passin de cent. 
 
Mesurar. a) Coneixement del més i el menys i comparacions de números, formes, mides, 

gruixos, pesos, colors, gustos, temps, temperatures, etc. 
 b) El metre: decímetre, centímetres. Apreciar a ull longituds i distàncies. El dit, el 

pam, la braçada, el pas. Mesurar cintes, objectes de la classe o del camp amb una 
cinta mètrica construïda per les nenes. 

 c) El kilogram i altres pesos. Sospesar. Exercicis de pes amb les balances. Vendre i 

comprar. Preu dels articles més corrents de menjar, vestir i ús domèstic. 
 d) Moneda: pagar, cobrar, canviar. 
 e) Mesurar aigua o grans. Omplir ampolles, cubells, regadores amb un got. El litre, 

el mig litre, el decilitre. 
 f) Mesura del temps: observacions del sol. El rellotge. Llegir les hores, mitja hora i 

quart d’hora. Els dies de la setmana, els mesos de l’any, les estacions. 
 g) La calor i el fred. Comparar aigua freda i aigua calenta. Temperatura de l’ambient 

al sol, a l’ombra, al menjador, a la cuina, a l’aire lliure, a les classes. El termòmetre. 
 
Formes. a) Formes dels objectes que ens envolten: canonades, pilotes, baldufes, caixes, 

peixeres, etc. 
 b) Comparar l’esfera, el cilindre i el cub. 
 c) Cares dels cossos: superfícies corbes i planes. 
 d) Distingir les formes de les superfícies planes: quadrats, rectangles, triangles, 

cercles, cte. 
 e) Límits de les cares: línies rectes i corbes. Dibuixar i comparar. 

 
 Segon grau 
 
 Nombres i formes: 
 
Comptar. a) Coneixement dels números fins el millar. Composició i descomposició. 
 b) Exercicis de càlcul mental sobre aquests números. 
 c) Valor dels diferents ordres d’unitats. 
 d) Valor absolut i relatiu de les xifres. Escriptura. Col·locació per a les operacions de 

números de més d’una xifra. 
 e) Trobar el doble, el triple, el quàdruple i la meitat, terç, quart, etc., d’un número. 
 f) Comptar i descomptar de dos en dos, de tres en tres, etc., i exercicis de sumar 

amb sumands iguals per a arribar a la formació de la taula pitagòrica. 
 g) Exercicis d’automatisme per a obtenir seguretat i rapidesa. 
 h) Idea de les fraccions 
 
Mesurar. a) Mateix programa que a primer grau, reafirmant les idees i ampliant. 
 b) Coneixement complet del metre, del litre i del gram. 
 c) Coneixement del rellotge i del termòmetre. 
 
Formes. a) Idea del cos geomètric i les seves dimensions. 
 b) Esfera i cub (comparar). Con i piràmide (comparar). Cilindre i prisma (comparar). 
 c) Superfícies corbes i planes. 
 d) Quadrats, triangles, cercles, figures diverses. 
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 Tercer grau 
 
 Nombres i formes: 
 
Comptar. a) Escriptura i lectura de nombre enters i decimals. Valors absoluts i relatius de les 

xifres. 
 b) Numeració romana. Exercicis. 
 c) Exercicis de càlcul mental i resolució mental de problemes. 
 d) Formació de la taula pitagòrica. Mecanisme fins a obtenir automatisme i rapidesa 

en l’operació de multiplicar enters i decimals. 
 e) Factors d’un producte. Estudi dels termes de la divisió i pràctica de l’operació. 
 f) Abreviacions de multiplicar i dividir i ús de les mateixes. 
 g) Fraccions ordinàries i la seva conversió a decimals. 
 h) Problemes de vida pràctica. 

 
Mesurar. a) Apreciar longituds i distàncies. Ús del metro. Múltiples i divisors. 
 b) Pes dels cossos. Exercicis de sospesar. Pesar amb les balances. El gram: 

múltiples i divisors. Pràctica de l’ús de les peses. Dobles i meitats. 
 c) Comprar, vendre. Pagar, canviar. Monedes de coure, de plata. Bitllets de Banc. 
 d) Apreciar el contingut de recipients usuals. El litre. Múltiples i divisors. Mesurar 

líquids i grans. 
 e) Mesures de superfície plana: sales de classe, patis, parets, estovalles, mocadors, 

etc. El metre quadrat. Decímetre i centímetre quadrat. 
 f) Apreciació del temps: minuts, segons, etc. Les hores, dies, setmanes, mesos, 

estacions, anys. Calendari. Lectura de les hores en el rellotge. 
 g) Mesura de la temperatura: el termòmetre. 
 h) Mesura de la pressió: el baròmetre. Gràfiques de temperatura i de pressió. 
 
Formes. a) El cub i el prisma: comparar. 
 b) El quadrat i el rectangle: Intuïció, comparació, construcció. 
 c) Apreciar i dibuixar superfícies diverses d’altres cossos geomètrics: piràmides i 

poliedres regulars. Comparar i distingir. 
 d) El triangle i els tipus. Propietats fonamentals. 
 e) Estudi dels angles. Línies. Tipus i posicions. 
 f) El cilindre i el con. La circumferència i el cercle. 
 
 Quart grau 
 
 Números i formes: 
 
Comptar. a) Numeració parlada i escrita completa de nombres enters i fraccionaris. 
 b) Exercicis mecànics de les operacions per a arribar a un automatisme ràpid i 

exacte. 
 c) Les quatre operacions amb nombres enters i decimals. 
 d) Exercicis amb nombres mètrics. 
 e) Càlcul mental en relació amb el càlcul escrit. 
 f) Fraccions ordinàries. Operacions. 
 g) Problemes d’aplicació: domèstics, professionals, comercials, etc. 

 
Mesurar. a) El metre cúbic. Divisors. 
 b) Mesures de superfície i volum en relació amb els coneixement geomètrics. 
 c) Volums de sales de classe, capacitat de depòsits, etc. 
 d) Sistema mètric complet i relació de les diferents mesures. 
 e) Pes i densitat dels cossos. La seva mesura. Areòmetres. 
 f) Sèrie de pesos. Pesar amb les balances i la bàscula. 
 g) Moneda de diferents països. El canvi. 
 h) Mesura de distància. Velocitat de la marxa a peu en excursions, velocitat dels 

trens, etc. Càlcul d’itineraris de viatge amb la guia de ferrocarrils. 
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 i) Mesura del temps. Estudi del calendari. Hores de sortida i posta de sol, durada de 

les fases de la lluna, anys de traspàs: càlculs basats en els coneixements 
geogràfics. 

 
Formes. a) Cossos geomètrics. Estudio dels mateixos per comparació. 
 b) Idea de les superfícies i estudi de les mateixes en els cossos. Àrees. Problemes 

gràfics. 
 c) Límit de les superfícies: Línies. Estudi de les mateixes. Línies comparades entre 

sí. Angles: el seu valor. Propietats. 
 d) Polígons: triangles, quadrilàters, pentàgons, hexàgons. Traçat. Propietats. 

Exercicis i problemes. Estrelles poligonals. Aplicacions. 
 e) Cercle. Radis, diàmetres, etc. Valor de pi. Problemes aritmètics i gràfics en realció 

amb la circumferència i el cercle. 
 f) Volums dels cossos. Problemes. 
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B) Fragments diari de l’Escola del Bosc. Rosa Sensat 
 
19 de septiembre de 1918 
“”Nos hacemos la ilusión muchas veces de que los niños saben una cosa cuando la dicen 
incluso con seguridad y convicción reveladora de que la comprenden, y, sin embargo, en 
algunos casos no es así. Nos interesaba hoy saber el ancho de una cinta, y una niña, con el 
metro en la mano, no ha sabido decir exactamente los centímetros y milímetros que medía. 
Decir el metro tiene 10 decímetros o 100 centímetros o 1.000 milímetros, no es conocerlo. Esto 
nos ha sugerido la idea de aprovechar una pieza de cinta que teníamos y hacer de ella un 
metro para cada niña. Primero hemos ido cortando metros largos, a fin de poder hacer 
dobladillos en los extremos para que no se deshilacharan, Luego cada cual ha dibujado las 
divisiones en el suyo, poniéndolo sobre otro metro de madera con los decímetros y centímetros 
marcados. Están contentísimas de poseer cada una un metro con el que podrán medir lo que 
les convenga. Empezamos los ejercicios. Miden de momento su palmo, su paso, su cintura. 
Han medido también la mesa en sus tres dimensiones, la anchura de la pizarra, la 
circunferencia del tronco de un árbol. Se nos ocurre preparar por la tarde un material para que 
hagan muchos ejercicios de medición. Cortamos de otra pieza de cinta roja varios trozos de 
diferentes longitudes, desde dos centímetros a 1,85 metros. Hacen los dobladillos de estos 
trozos y pegan a cada uno una etiqueta con un número distinto. Con ello podrán hacer muchos 
ejercicios de medición, tomando la medida de cada cintura y escribiendo en el cuaderno, al 
lado del número de la cinta, la medida correspondiente. Por ejemplo, cinta número 4, 23 
centímetros; cinta número 2, 1,30 metros, etc.” 
 
9 de noviembre 
“Seguimos con el sistema métrico. Conocen las pesas; saben lo que es un kilo y lo que es un 
gramo; pero hoy traen una tonelada de carbón y todas ven el gran volumen que ocupa. No les 
habíamos hablado nunca de quintales ni de toneladas métricas. Al hablarles de un millón de 
gramos no lo entienden. Mil es la cantidad máxima que su inteligencia puede abarcar. Quiero, 
no obstante, asegurarme de ello. Les digo que vayan al patio y cuenten piedras hasta mil. 
Muchas, por un al método de trabajo, se equivocan y tienen que empezar de nuevo. Otras dan 
en el procedimiento. Hacen montones de a 10 y luego juntando diez de éstos tienen el 
centenar. Hacen ahora montones de a 100 y juntan diez de ellos. ¡Qué asombro! No sabían 
que 1.000 fuese un tan gran montón de cosas.” 
 
12 de marzo de 1924 
“Ayer jugando se les ocurrió averiguar quién tenía el paso más largo. Pusieron una línea de 
límite y desde la salida de la clase contaban los pasos de cada una hasta llegar allí. Hablando 
de eso en clase alguna expuso el proyecto de contar los pasos desde el Paralelo a la escuela. 
Hoy muchas se han acordado. Algunas lo han hecho en colectividad, por grupos de tres o 
cuatro. Otras individualmente. Yo también los he contado con una niña, A., que he encontrado 
por el camino. Me he dado cuenta de que no los sabía contar. No hacía coincidir la palabra con 
el paso. Cuando llegó a 45, 46, por ejemplo, ampliaba más tiempo en decir las dos palabras 
que en el paso y no se daba cuenta. Tampoco al llegar a 100 se acordaba de los cientos que 
había contado y a los diez cientos tampoco supo que eran mil. Otra niña que hemos 
encontrado contaba mucho mejor. Llegamos y todo el mundo daba cuenta de los resultados y 
los discutía. La pizarra estaba llena de datos. Otras niñas los habían apuntado en un papel. 
Hay diferencias: ¿de qué pueden venir? De la longitud de los pasos según las personas. Claro, 
un hombre no hace el mismo paso que un niño. Pueden proceder también de error en el contar. 
Entonces eliminamos los datos que nos parecen francamente erróneos y con todos los demás 
les digo que podemos obtener una cifra bastante aproximada a la verdad, buscando el 
promedio, Lo explicamos y lo hacemos. No se ha agotado el interés. Hablamos de la 
equivalencia de pasos a metros y escribimos: 
 15 pasos ordinarios = un decámetro. 
 150 pasos = un hectómetro. 
 1.500 pasos = un kilómetro. 
 Así deducen que de la escuela al Paralelo no hay todavía un kilómetro, puesto que el 
promedio hallado ha sido de 1.425 pasos. El juego de ayer se ha repetido hoy con mayor 
interés; pero señalando antes la distancia de 100 metros y viendo si podían cubrirla con 150 
pasos.” 
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C) Sèries de Mesura Matemàtica (Alexandre Galí) 
 

CÀLCUL ARITMÈTIC 
 
- Mesura del grau d’avenç en el mecanisme de les operacions: 
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- Rapidesa de càlcul: 
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- Mesura de problemes 
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D) Aspectes renovadors de l’Institut-Escola del Parc de la Ciutadella 

 
 -Pla cíclic de les matèries a ensenyar. 
 -Predomini de la formació sobre la informació: capacitat d’observació, aptitud per a la 
reflexió, valor del diàleg, destresa motora, desenvolupament del gust literari, etc. 
 -Supressió del sistema memorística basat en el discurs del professor i en el llibre de text. 
 -Confecció del diari de classe, tant per part dels alumnes com del professorat. 
 -Classe activa recolzada en el treball col·lectiu dels alumnes organitzats en equips i segons 
centres d’interès. 
 -La coeducació, portada amb la més sincera naturalitat, sense cap discriminació entre els 
nois i les noies. 
 -Limitació del nombre d’escolars a cada grup-classe a un màxim de trenta; nomenclatura 
dels grups. 
 -L’organització i disposició funcional del material de classe i de les aules; distribució dels 
alumnes en equips al voltant de les taules de treball o dels arbres del Parc. 
 -Didàctica basada en el mètode deductiu, recolzada en les experiències senzilles i les 
observacions dels alumnes mateixos; redescobriment de les lleis de la naturalesa. 
 -Supressió de tota mena d’exàmens i proves de tipus tradicional, i substitució per la 
supervisió continuada dels treballs escolars. 
 -Eliminació de les qualificacions –dels aprovats i els suspensos–, i de tota mena de premis 
sancions com a sistema d’interès adulterat, i, en el seu lloc, desvetllament del veritable interès 
per les matèries a ensenyar. Confecció d’informes escolars qualitatius. 
 -Horari racional de classes i esbarjos al llarg de la jornada escolar. 
 -Instauració del tutor en el grup-classe com a peça important per a harmonitzar les activitats 
de cada grup i l’evolució personal de cadascun dels components. 
 -Establiment de la figura del professor de guàrdia. 
 -Observació de la naturalesa i del país, lligat al redreçament de la personalitat del jove. 
 -Formació del caràcter dels alumnes; responsabilitzar-los d’una manera indirecta, no gens 
coartiva. 
 -Dedicació exclusiva del professorat durant tota la jornada escolar. 
 -L’educació integral. Valoració dels esports, jocs, treballs manuals, belles arts, freqüentació 
de visites a monuments i museus, concerts i en general, cultiu de totes les manifestacions 
susceptibles de desenvolupar globalment la formació humana: intel·lectual, física, ètica, 
estètica, musical, cívica, etc. 
 -Convivència dels docents amb els alumnes en jocs, festes escolars, visites, excursions, 
colònies, etc., on cada noi i cada noia es manifestaven amb la màxima espontaneïtat i es podia 
estudiar millor, per part del professorat, la seva actitud, reaccions... 
 -Desenvolupament de la solidaritat col·lectiva de centre, i més específicament de grup, en el 
qual restava integrat l’alumne al llarg de tot el batxillerat. 
 -Aprenentatge d’un ofici: impremta, enquadernació, fusteria... 
 -Exaltació de tota mena de valors morals i virtuts cíviques. 
 


