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INTRODUCCIÓ            
 
Elecció del tema           
 
Vist que els “campus de matemàtiques” existents solen ser força elitistes i es destinen a 
participants amb un alt nivell en la matèria, es busca donar cabuda, amb aquest projecte, a 
participants de nivell divers, amb conceptes bàsics de 1r i 2n d’ESO adquirits. 
 
Allunant-nos d’una matemàtica abstracta, i una ampliació curricular, s’oferta una estada 
divertida, on es treballaran matemàtiques deductives i pràctiques. 
 
Entenent que la participació, l’experimentació i la manipulació d’una matemàtica pràctica, són 
aspectes necessaris per a la imprescindible motivació de l’alumne/a, que tenen com a 
conseqüència la involucració en la matèria i l’entusiasme vers el coneixement d’aquesta, però 
que per altra banda, resulta difícil, en moltes ocasions, treballar a classe degut a la limitació 
d’hores i el compliment de currículum; es preveu, amb aquest projecte, un reforç curricular que 
dóna cabuda a aquest aspecte. 
 
 
Descripció del projecte          
 
Es tracta d’un projecte de didàctica específica on es treballen aspectes curriculars mitjançant 
l’elaboració d’activitats concretes, en format d’estada de campaments; que poden ser 
utilitzades, també, a l’aula com a treball pràctic dels conceptes teòrics del currículum de 1r i 2n 
d’ESO. 
 
El projecte, doncs, es basa en la realització dels recursos, i la programació, necessaris per a 
dur a terme unes colònies matemàtiques, amb estada en casa rural, amb una durada de 7 dies 
i 6 nits. Dirigida a alumnes/as que hagin cursat 1r i 2n d’ESO, ja que es treballen aspectes 
curriculars d’ambdós cursos; buscant activitats de nivell mig que puguin adequar-se a temes de 
currículum comuns. 
 
Es preveuen uns 30 participants per grup de monitors/coordinadors de les activitats, amb un 
màxim de tres grups, és a dir 90 participants per estada.  
 
L’equip de dirigents constarà de 9 monitors/es; un d’ells/es serà el responsable de grup i caldrà 
que tingui titulació d’atenció sanitària immediata de Nivell 2 ja que realitzarà, també, funcions 
de control de medicacions, de dietes i seguiment de casos especials que es puguin tenir com 
per exemple participants amb diabetis, epilèpsies, asma, al·lèrgies, etc. 
 
L‘estructuració del projecte es defineix treballant els cinc blocs de continguts definits en el 
currículum; així, el primer dia es preveu realitzar activitats de “numeració i càlcul”; el segon dia 
de “canvi i relacions”; el tercer, cinquè i una part del segon dia es dedica a “espai i forma”; el 
quart dia a “mesura”; i el sisè i setè dia a “estadística i atzar”. 
 
Es determina la realització d’activitats d’”espai i forma” durant dos dies i mig, amb la intenció 
d’aportar més hores de reforç a aquest bloc de continguts, tenint en compte els resultats de les 
proves de competències -detallats en l’apartat “Documentació de partida”-  d’on es dedueixen 
les carències geomètriques de l’alumnat. 
 
Sense perdre de vista que les estades d’estiu busquen ser quelcom divertit per als i les 
participants, es programen activitats dinàmiques, de grup, on s’exerciten continguts matemàtics 
de manera pràctica; amb diverses estones de descans, amb els habituals jocs (en aquest cas 
matemàtics) i el joc per excel·lència de totes colònies, o estades d’estiu: “el joc de nit”, també, 
per suposat, de temàtica matemàtica. 
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Objectius            
 
Es busca realitzar un recull d’activitats, de caràcter extraescolar, plantejat a mode de 
“campaments d’estiu matemàtics”, que pretenen: 
 
En primera instància, la motivació de l’alumne vers les matemàtiques, entenent-les com a una 
eina imprescindible en la realització de diverses activitats diàries, presents en infinitats de 
sectors, que ens envolten i amb les que convivim habitualment. Fent-les atractives als ulls dels 
participants, allunant-nos de teories i paradigmes, es busquen activitats properes i 
“manipulables” per a que visquin i experimentin matemàtiques. 
 
Entenent  la necessitat de treballar les competències bàsiques i el currículum de 1r i 2n d’ESO, 
un altre objectiu és reforçar els coneixements bàsics adquirits durant el curs posant-los en 
pràctica amb activitats, de caràcter lúdic i temàtica variable, on els/les alumnes, participants de 
les colònies, siguin els/les protagonistes. 
 
En darrer lloc, i no per això menys important, es pretén que els/les participants coneguin les 
matemàtiques des d’un punt de vista històric, com a ciència canviant i en evolució. 
 
 
DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA        
 
DOCUMENTACIÓ DE PARTIDA         
 
Competències bàsiques          
 
Tal com s’indica en el currículum de l’ESO, les competències bàsiques són essencials per a 
“els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en que estan creixent 
i que els guiïn en el seu actuar”; i se n’identifiquen les vuit següents: 
 
- Dins les competències transversals: 

o Competències educatives: 
1. Competència comunicativa lingüística i visual 
2. Competències artístiques i culturals 

o Competències metodològiques: 
3. Tractament de la informació i competència digital 
4. Competència matemàtica 
5. Competència d’aprendre a aprendre 

o Competències personals: 
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

- Dins les competències específiques centrades a conviure i habitar el món: 
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
8. Competència social i ciutadana 

 
En el mateix document es detallen alguns ítems per tal d’assolir la competència matemàtica, 
com són: pensar i raonar matemàticament; plantejar-se i resoldre problemes; obtenir, 
interpretar i generar informació amb contingut matemàtic; utilitzar les tècniques mayemàtiques 
bàsiques; interpretar i representar i comunicar als altres el treball i descobriments que s’han fet, 
tant oralment com per escrit utilitzant el llenguatge matemàtic. 
 
I determina la manera de contribuir, de les matemàtiques, a la resta de competències bàsiques: 
 
“Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. Les matemàtiques són un 
instrument d’anàlisi de la realitat, en particular del món físic; de fet, el raonament  atemàtic 
promou una actitud davant del món. El desenvolupament de determinats àmbits com la mesura 
i la visualització, la interpretació i construcció de gràfics, així com de  processos com el 
raonament matemàtic, l’argumentació i la resolució de problemes relacionats amb el món físic, 
contribueixen de manera directa a l’adquisició d’aquesta competència. 
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Competència en el tractament de la informació i competència digital. Molta de la informació que 
rebem conté elements matemàtics, nombres, formes, mesures i funcions, expressats de 
manera diversa, el coneixement dels quals és necessari. També els continguts del bloc 
estadística i atzar, així com la utilització d’ordinadors i calculadores, estan relacionats amb 
l’adquisició d’aquesta competència. 
 
Competència en autonomia i iniciativa personal. Plantejar i resoldre qüestions i problemes 
matemàtics, i tots els processos associats a aquesta activitat (planificació, recerca 
d’estratègies, validació de solucions i contrast amb les dels altres) implica, entre altres coses, 
una presa constant de decisions, la pràctica de les quals incideix en la progressiva adquisició 
d’autonomia de l’alumnat i de confiança en les pròpies capacitats. 
 
Competència d’aprendre a aprendre. Per aprendre matemàtiques cal desenvolupar, entre 
d’altres, capacitats relacionades amb la presa de decisions i el sentit crític, la creativitat i la 
sistematització, l’esforç i la constància, la síntesi i la generalització. També la capacitat per 
relacionar fets i conceptes per tal de generar-ne de nous. Totes aquestes capacitats, juntament 
amb la reflexió sobre el propi treball i la capacitat per comunicar-lo, formen part d’aquesta 
competència bàsica per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida. 
 
Competència en comunicació lingüística. Les matemàtiques contribueixen a aquesta 
competència amb l’aportació del coneixement d’un llenguatge específic, necessari en el 
desenvolupament de les ciències (i en general del coneixement) i en la resolució de molts 
problemes quotidians. També, en el treball matemàtic, l’ús de la llengua, tant oral com escrita, 
és fonamental per descriure conceptes i processos, expressar raonaments, argumentacions i 
proves i, en general, per comunicar, discutir, comparar i validar el treball fet. 
 
Competència en expressió cultural i artística. Les matemàtiques, més enllà de les seves 
aplicacions, constitueixen una creació humana d’un gran valor cultural que cal conèixer, valorar 
i relacionar amb la realitat actual. A més, en ser una ciència i un llenguatge construït 
històricament per les diferents cultures, atorga valor a la construcció de la identitat, tant de les 
cultures com de les persones. D’altra banda, i a un nivell més concret, hi ha una relació entre 
continguts de tipus geomètric i artístic, la connexió dels quals contribueix a aquesta 
competència. 
 
Competència social i ciutadana. Cada persona és diferent i per això l’alumnat ha d’aprendre a 
reconèixer i controlar les conseqüències de la pròpia actuació, així com respectar el procés 
d’aquelles amb qui comparteix el treball. El treball en grup, entès com un treball de cooperació, 
i l’acceptació de les idees dels companys i de les diferents estratègies emprades en la 
realització d’un càlcul, d’una mesura o en el procés de resolució d’un problema, són aspectes 
del procés d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques que contribueixen al 
desenvolupament d’aquesta competència.” 
 
Tenint en compte les vuit competències bàsiques i la manera de treballar-les des de 
l’assignatura de matemàtiques, es preveuen activitats que exercitin aquests aspectes tant 
imprescindibles per a poder viure, i desenvolupar-se amb normalitat, en el dia a dia actual. 
 
 
Currículum matemàtiques de 1r i 2n d’ESO        
 
Segons indicacions en el document curricular de l’ESO –veure Annex 4 “Documentació de 
partida”-, i sense tenir en compte els “criteris d’avaluació”, ja que el que es busca és reforçar 
aspectes treballats sense sotmetre’ls a examen; es consideren els continguts de 1r i 2n d’ESO, 
així com les “connexions amb altres matèries” i els “contextos històrics” associats al currículum, 
a l’hora d’elaborar les activitats. 
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Resultats proves competències bàsiques        
 
En la pàgina de “gencat.cat” es troben els informes referents al resultats de l’avaluació de les 
competències bàsiques (4t d’ESO) d’aquest any 2014; dels que es dedueix que el bloc d’espai, 
forma i mesura, és el que té un nivell més baix d’assoliment per part dels/les alumnes/as. 
 
És per això, que en aquest projecte s’ha volgut prioritzar i incidir en aquest bloc de continguts, 
amb la intenció de potenciar l’exercici de la part amb més mancances. 
 
A continuació, es mostra el gràfic dels resultats de matemàtiques, obtingut en la pàgina citada 
anteriorment. L’informe complet es troba incorporat en l’annex 4 “Documentació de partida”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPLIMENT DE NORMATIVA         
 
En compliment del Decret 137/2003, de 10 de juny, de “regulació de les activitats en el temps 
lliure en el qual participen menors de 18 anys”; Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació de 
Reglament d’Instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves”, i la guia “Anem preparats 
2014: recomanacions i normatives per organitzar activitats d’educació en el lleure amb menors 
de 18 anys”, es determina necessari per al projecte: 
 

- Un equip dirigent de 6 membres com a mínim, dels quals 3 hauran de tenir  titulació (1 
Director + 2 Monitors); ja que es preveuen un màxim de 60 participants i el projecte 
s’ubica dins el grup de 51-60 participants.  

 
- Un titulat/da, cap de l’exercici, per cada 10 participants, durant la realització de les 

activitats. 
 

- S’aconsella que un dels titulats tingui titulació d’atenció sanitària immediata de Nivell 2 
ja que realitzarà, també, funcions de control de medicacions, de dietes i seguiment de 
casos especials que es puguin tenir com per exemple participants amb diabetis, 
epilèpsies, asma, al·lèrgies, etc. 

 
- La casa de colònies on es dugui a terme l’estada disposarà de cuina i cuiner/a propis, 

per evitar contractacions de càtering i possibles “problemes” sanitaris. 
 

- I les seves instal·lacions seran adequades per a la correcta estança de 7 dies i 6 nits 
d’un grup de 60 participants + 9 dirigents. 
 

Aquesta serà la normativa bàsica, que caldrà complir, segons característiques del projecte; a 
banda de la normativa genèrica dels documents citats (com la realització d’assegurances civils) 
i altra normativa que afecta a activitats en el lleure com la de l’Agència de Protecció de la Salut 
i/o el Decret 56/2033, de 20 de febrer, pel qual es regulen activitats fisico-esportives en medi 
natural.  
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DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ: DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE    
 
Ubicació del projecte           
 
Les activitats proposades estan contextualitzades, i es preveu la seva execució, al Moianès, on 
hi ha diverses cases de colònies que compleixen requisits per a realitzar l’estada. 
S’ha optat per la contextualització, intentant treballar la competència de “coneixement i 
interacció amb el món físic”, de forma “tangible” i propera: programant sortides, treballant 
monuments de rodalies, etc. 
 
Tot i així, val a dir, que les activitats es poden dur a terme en qualsevol indret, tan sols 
realitzant petites modificacions en les fitxes destinades als participants. 
 
Metodologia de treball           
 
Per a la realització de les activitats proposades s’han elaborat diverses fitxes que serviran als 
participants com a guia i els ajudaran en el seguiment i resolució dels exercicis. 
 
Existeixen “documents guia”, complements de les fitxes, amb els que els coordinadors de 
l’activitat podran dur-la a terme ampliant informació sobre el tema tractat en cada cas i tenint la 
resolució de les activitats proposades. 
 
A banda d’aquest dos documents, existeix una tercera fitxa, de caràcter més curricular, on es 
detallen els continguts i competències treballades, objectius de l’activitat i diverses 
característiques d’aquesta com pot ser la temporització. 
En aquest últim document també es troba detallada la descripció de l’activitat i les conclusions 
que es dedueixen, i s’esperen, de la futura impartició de la mateixa. 
 
La documentació realitzada està prevista per a que el coordinar/a de l’activitat no requereixi alts 
coneixements matemàtics per a guiar als participants en la seva execució. Amb la lectura de 
les fitxes i la documentació complementària n’hi ha prou per a dur a terme la tasca de 
coordinació. Val a dir, però, que si el director de l’activitat coneix i/o domina el tema a tractar, 
serà una sessió molt més “rica” per als i les participants.  
 
Estructuració i programació          
 
Seguidament, es mostren les taules de programació, amb les activitats previstes durant els set 
dies d’estada, classificades per àmbits: 

- Estones de preparació: Mínim temps de descans, per a que els/les participants tinguin 
una estona de preparació, sobretot abans dels àpats. 

- Àpats: Temps dedicat als àpats principals del dia (Esmorzar, dinar i sopar). 
- Presentacions: Activitats preparatòries en que els coordinadors/es realitzen l’explicació 

del planning del dia o d’un exercici concret. 
- Coneixença: Activitats destinades a la interactuació entre els/les participants per anar-

se coneixent. 
- Estones de descans: Temps destinat a l’esmorzar de mig matí i el berenar. 
- La matemàtica que ens envolta: Activitats destinades a la coneixença i percepció d’una 

matemàtica propera, present en diversos àmbits. 
- Materials tangibles i jocs diversos: Temps de jocs matemàtics, opcional, on els/les 

participants poden practicar des de jocs estratègics geomètrics, fins al típic joc dels 
vaixells, apropant-los a la matemàtica més tangible. 

- Cultures: Activitats destinades a la coneixença de diferents cultures, i temps històrics, 
des del punt de vista matemàtic. 

- Practiquem i experimentem: Activitats destinades a posar en pràctica els coneixements 
teòrics adquirits.  

- La història de la nit: Activitat de caràcter històric on s’expliquen les matemàtiques de 
diferents cultures. 

- Construïm: Activitats destinades a la construcció d’objectes i figures geomètriques. 
- Elaboració de disfresses: Temps destinat a l’elaboració de disfresses per al sopar 

temàtic.
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MATÍ 

  

 
7:45h 

 

Ens preparem per esmorzar 

8.00-9.00h 

Esmorzar 

9.00-10.00h 
Ens preparem per començar 

Presentació de les activitats del dia 

10.00-11.00h 

Arribada + 
Presentació 

L’etapa ciclista 
Construïm 

figures 
geomètriques 

Mesura d’altures 
amb miralls 

La geometria a la 
cuina 

Qui sap què? Jocs d’atzar 
Exercici de 
coneixença 

11.00-12.00h 

Descans (Esmorzar mig matí) 

Exercici de 
coneixença 

L’etapa ciclista 
Construïm 

figures 
geomètriques 

Mesura d’altures 
amb miralls 

La geometria a la 
cuina 

Qui sap què? 

Jocs d’atzar 

12.00-13.00h 
Els nombres 

enters 
Som funció 

Quina és la millor 
opció per tirar a 

porta en un 
camp de futbol? 

Presentació 
activitat tarda 

Tornada a la 
casa de colònies 

13.00-14.00h 
Ens preparem per dinar 

Dinar 

14.00-15.00h 

Materials tangibles i jocs diversos 
15.00-16.00h 
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TARDA 

 

 

 

 

 

 

16.00-17.00h 

Sistemes de 
numeració 

Mosaics islàmics Fotografiem 
matemàtiques a 

la natura 

I abans del 
metre... com es 

mesurava? 

Construcció 
d’habitatges a la 

natura 
Qui sap què? 

Final de l’estada 

Fem mosaics 

Descans (Berenar) 

Què cuinem, 
quant cuinem, 
què ingerim? 

Fem mosaics 
geomètrics? 

Fotografiem 
matemàtiques a 

la natura 

Mesura amb 
pals, pedres i 

cordes 

Construcció 
d’habitatges a la 

natura 
Qui sap què? 

18.00-19.00h 

La història de la 
nit: GRÈCIA 

La història de la 
nit: ELS MAYAS 

La història de la 
nit: ELS 

ROMANS 

La història de la 
nit: XINA 

La història de la 
nit: XINA 

19.00-20.00h 
La història de la 

nit: EGIPTE 

                           Elaboració de disfresses i en preparem per sopar 

20.00-21.00h 

Ens preparem 
per sopar 

Sopar 

21.00-22.00h 
Presentació del joc de nit 

22.00-23.00h El joc de la nit 
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Treball curricular           
 
Aquest apartat pretén copsar quins són els continguts curriculars treballats en les activitats 
programades, concretant en quins exercicis es treballa cadascun. 
 
CONTINGUTS 1r CURS 
 

Continguts Compliment 

Numeració i càlcul  
Comprendre els nombres i les diferents formes de representació  

 Reconeixement del significat de diferents tipus de nombres en contextos 
diversos. 

Act.2 i 4 

 Utilització de nombres enters per expressar valors o variacions (quantitats, 
valor monetari, temps, temperatures...) per resoldre problemes en diferents 
contextos. 

Act.2 i 5 

 Utilització de fraccions, decimals i percentatges per resoldre problemes en 
diferents contextos. 

 

 Comparació i ordenació de fraccions, decimals i percentatges.  

 Utilització de factoritzacions, múltiples i divisors en la resolució de problemes.  

 Expressió dels nombres: llenguatge verbal, representació gràfica i notació 
numèrica. 

Act.4 i 5 

 Utilització de models matemàtics per a la resolució de problemes recreatius i 
per a la determinació d’estratègies de resolució de jocs d’estratègia de tipus 
numèric. 

 

Comprendre el significat de les operacions  

 Significat i efecte produït per les operacions amb fraccions, decimals, 
percentatges i nombres enters. 

Act.2 

 Utilització de les relacions inverses entre l’addició i la subtracció, la 
multiplicació i la divisió per a simplificar càlculs i resoldre problemes. 

 

Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables  

 Ús d’algorismes per calcular amb fraccions, decimals, percentatges i 
nombres enters. Ús de la jerarquia i propietats de les operacions. 

 

 Selecció i ús de l’eina més adequada per calcular amb fraccions, decimals i 
percentatges (càlcul mental, estimació, calculadora i ordinador, paper i 
llapis). Argumentació de la selecció. 

 

 Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental i d’estimació de càlculs i 
comparació amb els resultats obtinguts a través dels càlculs exactes. 

Act.3.1 i 5 

Canvi i relacions  
Comprendre patrons, relacions i funcions  

 Representació, anàlisi i generalització de patrons diversos a partir de taules, 
gràfiques, paraules i, quan sigui possible, regles simbòliques. 

Act.3.8, 9 i 10 

 Utilització de les TIC com a eina de suport en la generació de taules i 
gràfiques i en l’anàlisi de les seves relacions. 

 

Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques utilitzant símbols 
algebraics 

 

 Introducció a la comprensió dels diferents significats de les variables. Act.3.8, 9 i 10 

Utilitzar models matemàtics per representar i comprendre relacions quantitatives  

 Modelització i resolució de problemes utilitzant expressions verbals, taules i 
gràfiques 

Act.9 

Analitzar el canvi en contextos diversos.  

 Investigació del canvi que experimenta una variable amb relació al temps en 
situacions concretes (per exemple, el creixement d’una planta). 

 

 Utilització de diferents expressions per a l’anàlisi del canvi: verbal, tabular i 
gràfica. 

 

 Interpretació i construcció qualitativa de gràfics que expressen relacions de 
canvi. 

Act.9 

 Interpretació quantitativa de taules i gràfics que expressen relacions de canvi Act.9 

Espai i forma  
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Continguts Compliment 

Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues i tres 
dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques 

 

 Descripció de figures geomètriques de dues i tres dimensions a partir de 
l’observació d’objectes de la realitat. 

Act.19 

 Exploració de figures geomètriques i anàlisi de les seves característiques 
mitjançant geoplans, papers pautats (punts, línies), programes informàtics 
dinàmics, etc. 

Act.3.4, Act.3.5, 
Act.3.6, 3.10, 12 

i 13 

Aplicar transformacions i utilitzar la simetria per analitzar situacions 
matemàtiques 

 

 Descripció de la grandària, la posició i l’orientació de figures. Act.11 

 Detecció de simetries en l’entorn proper (natura, construccions...) i fer-ne la 
representació. 

Act.11, 12, 14 i 
19 

Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per 
resoldre problemes 

 

 Dibuix d’objectes geomètrics a partir de dades (longituds i angles) mitjançant 
instruments de dibuix (regle, escaire, compàs i transportador). 

Act.16 

 Representació plana d’objectes en la resolució de problemes d’àrees. Act.12 i 20 

 Reconeixement de la forma dels objectes en contextos diversos 
(l’arquitectura, l’art, la naturalesa, el disseny i la vida quotidiana). 

Act.11, 12, 14, 
18, 19 i 20 

 Utilització de models geomètrics per a la resolució de problemes recreatius i 
per a la determinació d’estratègies de resolució de jocs d’estratègia de tipus 
geomètric. 

Act.3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 3.10, 

12, 13 i 20 

Mesura  
Comprendre els atributs mesurables dels objectes i de les unitats, sistemes i 
processos de mesura 

 

 Utilització de les diferents unitats de mesura en la resolució de problemes. Act.3.7, 3.9, 5, 
15 i 17 

 Aplicació de les equivalències entre diferents unitats en situacions on tinguin 
sentit. 

Act.3.7, 3.9, 5, 
15, 16 i 17 

 Ús de mesures directes per aprofundir en els conceptes de perímetre, àrea i 
volum. 

Act.3.7, 3.9, 5, 
16 i 18 

Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per obtenir mesures i fer 
estimacions raonables 

 

 Aplicació d’instruments adequats en les mesures d’objectes. Act.5, 15 i 18 

 Estimació a vista de mesures d’objectes que ens envolten utilitzant unitats de 
mesura adequades. 

Act.15 i 18 

 Desenvolupament d’estratègies per determinar perímetres i àrees de figures 
planes a partir del perímetre i l’àrea de figures elementals (rectangle, cercle). 

Act.18 

 Utilització de la mesura del temps i de les seves unitats en la resolució de 
problemes. 

 

Estadística i atzar  
Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar 
dades rellevants per respondre-les 

 

 Disseny d’investigacions per abordar preguntes. Act.21 

 Recollida o identificació de dades a través d’observacions, enquestes i 
experiments. 

Act.21 

 Representació de dades utilitzant taules i gràfics adequats (diagrames de 
punts, de barres i de sectors). 

Act.21 

 Distinció entre dades qualitatives i quantitatives. Act.21 

 Ús del full de càlcul, i de les TIC en general, per a l’organització de dades, 
realització de càlculs i generació de gràfics adequats. 

 

Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades  

 Descripció de la forma i de les característiques d’un conjunt de dades i 
comparació de diferents distribucions de dades entre conjunts relacionats. 

 

 Utilització de les mesures de centralització (mitjana i mediana) i anàlisi del 
seu significat. 

Act.21 

 Comparació de representacions diferents d’un mateix conjunt de dades. Act.21 
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Continguts Compliment 

Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades  

 Elaboració de conclusions i prediccions basades en dades i disseny d’estudis Act.21 

 Interpretació de gràfics i taules que representen dades estadístiques. Act.21 

Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat  

 Identificació de successos probables o no probables i discussió del grau de 
probabilitat (qualitatiu) utilitzant expressions com segur, igualment probable i 
improbable. 

Act.22 

 Predicció de la probabilitat de resultats d’experiments senzills i comprovació 
de les prediccions a través de la prova experimental reiterada. 

Act.22 

 Identificació de la probabilitat d’un succés amb un nombre comprès entre 0 i 
1. 

Act.22 

 Utilització de les TIC com a suport per a la realització de càlculs i 
simulacions. 

Act.22 

 
 

CONTINGUTS 2n CURS 
 

Continguts Compliment 

Numeració i càlcul  
Comprendre els nombres i les diferents formes de representació  

 Relació entre les diferents maneres d’expressar un nombre racional (fracció, 
decimal, percentatge) i utilització en la resolució de problemes. 

 

 Utilització de raons i proporcions per representar relacions entre quantitats.  

 Identificació de situacions de proporcionalitat directa i inversa en la resolució 
de problemes. 

 

 Identificació de situacions de proporcionalitat directa i inversa a través d’un 
enunciat, d’una taula, d’una gràfica i d’una fórmula, que expressin una relació 
entre magnituds. 

 

Comprendre el significat de les operacions  

 Utilització de les relacions inverses entre elevar al quadrat i extreure l’arrel 
quadrada per simplificar càlculs i resoldre problemes. 

 

 Significat i efecte de les operacions amb fraccions: la fracció com a divisió, la 
fracció com a operador i la fracció com a raó. Aplicació en la resolució de 
problemes. 

 

 Significat i efecte del càlcul amb percentatges: augments i disminucions 
percentuals. Aplicació en la resolució de problemes. 

 

Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables 

 Utilització de les proporcions per resoldre problemes d’escales, figures 
semblants i raons equivalents. 

 

 Selecció del tipus de nombre més adequat per a cada situació: fracció, 
decimal i percentatge. Argumentació de la selecció. 

 

 Selecció i ús de l’eina més adequada per calcular (càlcul mental, estimació, 
calculadora i ordinador, paper i llapis). Argumentació de la selecció. 

 

 Desenvolupament d’estratègies de càlcul mental i d’estimació de resultats de 
càlculs, i comparació amb els resultats obtinguts a través dels càlculs 
precisos. 

 

 Utilització de models matemàtics per a la resolució de problemes recreatius i 
per a la determinació d’estratègies de resolució 

 

Canvi i relacions  
Comprendre patrons, relacions i funcions  

 Comparació entre diferents formes de representació d’una mateixa relació. Act.9 

 Identificació de funcions, lineals o no lineals, i anàlisi de les seves propietats, 
a partir de descripcions verbals, taules i gràfiques, en diferents contextos. 

Act.10 

 Utilització de les TIC, com a eina de suport, en la generació de taules i 
gràfiques i en l’anàlisi de les seves relacions. 

 

Representar i analitzar situacions i estructures matemàtiques utilitzant símbols 
algebraics 
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Continguts Compliment 

 Exploració de relacions entre expressions verbals, taules i gràfiques, en 
situacions de proporcionalitat directa i inversa. 

Act.10 

 Utilització de l’àlgebra simbòlica en la representació de situacions i la 
resolució de problemes, particularment els que presenten relacions de 
proporcionalitat directa i inversa. 

 

 Identificació i utilització de formes equivalents d’expressions algebraiques 
senzilles i resolució d’equacions lineals. 

 

 Identificació de variables en situacions on les variables no estan, 
necessàriament, aïllades. 

 

Utilitzar models matemàtics per representar i comprendre relacions quantitatives  

 Modelització i resolució de problemes utilitzant representacions diverses, 
com expressions verbals, taules, gràfiques (i expressions algebraiques molt 
simples). 

 

Analitzar el canvi en contextos diversos.  

 Identificació i descripció de situacions amb taxes de canvi constant o 
variable, i comparació entre aquestes. 

Act.9 

 Interpretació local i global d’una gràfica Act.9 

Espai i forma  
Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues i tres 
dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques 

 

 Classificació d’objectes de dues i tres dimensions utilitzant les propietats que 
els defineixen. 

Act.13 

 Relació entre angles, longituds i àrees de figures semblants de dues 
dimensions. 

 

 Creació i ús d’arguments inductius i deductius respecte a la congruència, la 
semblança i la relació pitagòrica en contextos diferents. 

 

Localitzar i descriure relacions espacials mitjançant coordenades geomètriques i 
altres sistemes de representació 

 

 Representació de figures geomètriques en un sistema de coordenades per 
ajudar a la descripció de relacions espacials. 

 

Aplicar transformacions i utilitzar la simetria per analitzar situacions 
matemàtiques 

 

 Descripció de grandària, posició i orientació de figures a partir de mosaics i 
elements de l’entorn real. 

Act.11 i 19 

 Aplicació dels teoremes de Tales i Pitàgores en la resolució de problemes 
relatius a l’obtenció de mesures. 

 

Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per 
resoldre problemes 

 

 Representació plana d’objectes tridimensionals en la resolució de problemes 
d’àrees i volums. 

Act.20 

 Ús d’eines visuals en la representació i resolució de problemes de la vida 
quotidiana. 

Act.20 

 Construcció, composició i descomposició d’objectes de dues i tres 
dimensions. Ús de croquis amb paper i llapis, models geomètrics i programes 
informàtics dinàmics. 

Act.3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 3.10, 

12 i 13 

 Ús de models geomètrics per representar i explicar relacions numèriques i 
relacions algebraiques. 

 

 Utilització de models geomètrics per a la resolució de problemes recreatius i 
per a la determinació d’estratègies de resolució de jocs d’estratègia de tipus 
geomètric. 

Act.3.2, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 3.10, 

12, 13 i 20 

Mesura  
Comprendre els atributs mesurables dels objectes i de les unitats, sistemes i 
processos de mesura 

 

 Relació entre longituds i àrees, i entre àrees i volums de figures.  

 Selecció i ús del tipus d’unitat per a cada situació de mesura. 
 
 

Act.3.7, 3.9, 15,  
17 i 18 
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Continguts Compliment 

 Relació entre unitats i conversió entre unitats d’un mateix sistema en la 
resolució de problemes. 

Act.3.7, 3.9, 5, 
15 i 17 

Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per obtenir mesures i fer 
estimacions raonables 

 

 Desenvolupament d’estratègies per determinar superfícies i volums de 
cossos de l’espai (prismes, cilindres, piràmides, cons i esferes). 

Act.3.7 i 3.9 

Estadística i atzar  
Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar 
dades rellevants per respondre-les 

 

 Formulació de preguntes, disseny d’estudis i recollida de dades sobre una 
característica compartida per dues poblacions, o sobre diferents 
característiques d’una mateixa població. 

Act.21 

 Organització de dades en taules. Freqüències absolutes i relatives, 
ordinàries i acumulades. 

Act.21 

 Selecció, creació i utilització de gràfiques adients: diagrames de barres, de 
línies i de sectors. 

Act.21 

 Ús del full de càlcul i de les TIC, en general, per a la organització de les 
dades, realització de càlculs i generació dels gràfics més adequats. 

 

Seleccionar i utilitzar mètodes estadístics apropiats per analitzar dades  

 Utilització de les mesures de centralització: mitjana, mediana i moda i anàlisi 
del que representa cadascuna. 

Act.21 

 Anàlisi de dispersió: valor màxim, mínim i rang.  

 Utilització conjunta de la mitjana, mediana, moda i rang per fer comparacions 
i valoracions. 

 

Desenvolupar i avaluar inferències i prediccions basades en dades  

 Elaboració justificada de conclusions i prediccions basades en dades i 
disseny d’estudis per investigar-les més a fons. 

 

Comprendre i aplicar conceptes bàsics de probabilitat  

 Utilització de la proporcionalitat per assignar probabilitats a resultats 
d’experiments aleatoris o simulacions i sotmetre a prova les prediccions. 

Act.22 

 Utilització del vocabulari adequat per descriure i quantificar situacions 
relacionades amb l’atzar. 

Act.22 

 Utilització de les TIC com a suport dels càlculs i simulacions. Act.22 

 
 
Treball de competències          
 
De les 21 activitats previstes: en 16 d’elles es treballa la competència de “Coneixement i 
interacció amb el món físic”, en 1 el “Tractament de la informació i competència digital”, en 25 
activitats es treballa la competència d’”Autonomia i iniciativa personal”, en 10 la d’“Aprendre a 
aprendre”, en 16 la de “Comunicació lingüística”, en 18 la competència d’”Expressió cultural i 
artística” i en 18 activitats més es treballa la competència “Social i ciutadana”. 
 
Amb aquest resum numèric es comprova que la competència més treballada és la 
d’”Autonomia i iniciativa personal” seguida de les d’”Expressió cultural i artística” i la “Social i 
ciutadana”. Aquests resultats tenen a veure amb la intenció de que els/les participants puguin 
treballar en primera instància les seves capacitats personals; puguin, seguidament, conèixer la 
història de les matemàtiques i de com l’han treballat les diferents cultures, prenent consciència i 
treballant els aspectes més “artístics” d’aquesta ciència; i, en igual mesura, potenciant el treball 
en equip, i la convivència, entre ells/es. 
 
Cal comentar, també, que la capacitat menys treballada ha estat la de “Tractament de la 
informació i competència digital”, tenint en compte que els adolescents solen estar bastant 
vinculats a les noves tecnologies, i l’estada intenta apropar-los a la natura i a la convivència; i 
allunyar-los, en certa mesura, de la connexió amb el món virtual i les noves tecnologies d’ús 
diari. 
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Fitxes descriptives           
 
1. I tu, qui ets?            
 

TÍTOL ACTIVITAT I tu, qui ets? DURADA 1h 

ÀREA General CATALOGACIÓ Exercici de coneixença 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat de coneixença, on es pretén que els participants reflexionin sobre les “experiències 
matemàtiques” viscudes fins a l’actualitat en la seva vida personal; comencin a aprendre els 
noms dels companys i companyes; i coneguin algun aspecte rellevant sobre la vida de les 
persones que els envolten i els acompanyaran en aquests dies. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Ser selectiu i crític: discernir entre aspectes rellevants i banals de la nostra vida. 
2. Ser capaç d’expressar conceptes amb claredat. 
3. Capacitat de síntesi descriptiva segons temps adjudicat a l’activitat. 
4. Reflexionar sobre “anècdotes matemàtiques” en la vida de cadascú i dels altres. 
5. Treballar l’aspecte social (fent preguntes a companys/es i acceptant idees i pensaments) 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Comunicació lingüística 
- Social i ciutadana 

- 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 
Explicació de l’activitat per part 
del coordinador/a als 
participants 

- Gran grup 10min - 

DESENV. 
2 Torn de preguntes i respostes - Parelles 15min - 

3 Posta en comú - Gran grup 25min - 

SÍNTESI 4 
Repàs i reflexió de les 
respostes obtingudes 

- Gran grup 10min - 

 
Descripció: 
Els participants s’agruparan per parelles no predefinides (segons estiguin asseguts alhora de 
realitzar l’explicació), i respondran mútuament a les preguntes plantejades: 

- Qui ets? 
- D’on vens? 
- Cita un aspecte rellevant de la teva vida personal. 
- Cita una anècdota matemàtica viscuda. 

Seguidament, cada participant presentarà a la seva parella i explicarà les respostes obtingudes 
a la resta del grup. 
Finalment, el coordinador/a realitzarà una breu reflexió sobre les respostes obtingudes per tal 
de sintetitzar la informació i tornar a repassar noms dels participants. 
 
Materials: Full i bolígraf. 
 
Conclusió: 
S’estima un joc necessari per a la primera toma de contacte entre els membres de les colònies 
on, de manera amena es coneixen els noms i algunes dades dels companys/es que conviuran 
plegats aquestes colònies. 
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2. Els nombres enters           
 

TÍTOL ACTIVITAT Els nombres enters DURADA 1h 

ÀREA Numeració i càlcul CATALOGACIÓ La matemàtica que ens envolta 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Amb aquesta activitat es pretén un apropament dels participants al nombres enters: que els 
sàpiguen identificar en situacions reals, entenguin la seva finalitat, reconeguin la necessitat del 
seu ús i els sàpiguen utilitzar. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Coneixement dels nombres enters. 
2. Detecció de situacions reals on calgui el seu ús. 
3. Reconeixement de la necessitat del seu ús. 
4. Utilització de nombres enters en resolució de situacions reals. 
5. Treballar aspectes socials. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el món 
físic 

- Aprendre a aprendre 
- Comunicació lingüística 
- Social i ciutadana 

- Reconeixement del significat de diferents tipus 
de nombres en contextos diversos. 

- Utilització de nombres enters per a expressar 
valors o variacions per resoldre problemes en 
diferents contextos. 

- Significat i efecte produït per les operacions 
amb nombres enters. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Ciències de la naturalesa: 
- Calor i temperatura. Nombres positius i 

negatius. 
Ciències socials: 
- Lectura i interpretació de temperatures. 
- El temps històric: representació gràfica 

de seqüències temporals 
- Lectura d’escales. 
Tecnologia: 
- Escales i cotes. 

- 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 Repartició de dossiers 

Dossier 
activitat 

Gran grup 5min 

- DESENV. 2 
Realització del recorregut 
indicat al dossier d’exercicis 

Petit grup 45min 

SÍNTESI 3 Reflexió de l’exercici Gran grup 10min 

 
Descripció: 
Els participants, en petits grups que decidiran ells mateixos, d’unes 5 persones,  hauran de 
seguir les indicacions del dossier i fer la ruta indicada pels voltants de la casa complimentant la 
guia de l’activitat. 
 
El recorregut consta de 5 activitats: “La temperatura”, “Monuments propers”, “Ajudem al cuiner”, 
“El nivell del mar” i “Ajudem al masover”. 
En la primer activitat, els participants hauran de llegir els termòmetres ubicats en diversos 
indrets de la casa i rodalies (indicats en el dossier), a més de calcular la diferència de 
temperatures entre les estances que s’especifiquen en la fitxa. 
La segona activitat consisteix en ubicar diversos monuments de les rodalies en una línia 
cronològica, tenint en compte els anys de construcció que s’indiquen en la taula del dossier. 
Mitjançant una llista de preus ubicada a la cuina, en la tercera activitat, els participants ajudaran 
al cuiner a saber quants diners necessita per a la compra del vespre i si en té prous o en 
deixarà a deure al botiguer/a. 
Prenent com a referència (±0) diversos indrets i elements, en el quart exercici s’estudiaran les 
altituds respecte el nivell del riu Calders, el marge de la piscina i la pista de futbol. 
En la sisena activitat els participants ajudaran al masover a catalogar i comptar les verdures i 
fruites en bon i mal estat i faran el recompte total de cada producte. 
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Cada grup realitzarà les mateixes proves en ordres diversos i recorreguts diferents. 
Finalment, en gran grup, el coordinador/a realitzarà una breu síntesi sobre l’activitat fent 
reflexionar sobre la necessitat i l’ús dels nombres enters. 
 
Materials per a participants: Fitxa participants (Annex 1) i bolígraf.  
(Veure informació compl. Annex2) 
 
Materials de preparació: termòmetres, llista de preus, metro, fruita i verdures. (Veure fitxa 
d’activitat en Annex 1 + Informació complementaria en Annex 2) 
 
Conclusió: 
És un exercici interessant per a que els participants coneguin els nombres enters en diverses 
situacions “quotidianes”, presents al nostre voltant, els utilitzin i els reconeguin necessaris per 
al seu “dia a dia”; alhora que descobreixen els indrets que els envolten. 
 
 
3. Materials tangibles i jocs diversos         
 

TÍTOL ACTIVITAT Materials tangibles i jocs diversos DURADA 2h  

ÀREA Diverses CATALOGACIÓ Materials tangibles i jocs diversos 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat que pretén la pràctica lúdica, amb jocs i materials tangibles, per a exercitar i potenciar 
la capacitat matemàtica i l’aprenentatge autodidacta. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Diversos: variaran en funció del joc escollit 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal 
- Aprendre a aprendre 
- Comunicació lingüística 
- Expressió cultural i artística 
- Social i ciutadana 

- Diversos: variaran en funció del joc escollit 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

- Diverses: variaran en funció del joc 
escollit 

En alguns jocs es descriu la seva història, si en 
tenen. 

 
 
Descripció: 
Durant l’estona “lliure” de després de dinar, fins a les 16h que no comencen les activitats, es 
deixen accessibles materials tangibles i jocs diversos per a que, els/les participants que hi 
estiguin interessats, en puguin fer ús. 
 
Materials: Trencaclosques de càlcul mental, cub SOMA, Tangrams, Peces de plàstic per a 
mosaics, Poliminós, Policubs, Dominó de volums, El joc dels vaixells, Dominó d’àrees, Moisaics 
i mandales geomètriques. 
 
Conclusió: 
Els/les participants que decideixin fer-ne ús, passaran un estona divertida jugant i 
experimentant alhora que treballen la seva capacitat matemàtica i la seva relació social. 
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3.1. Trencaclosques de càlcul mental         
 

TÍTOL ACTIVITAT Trencaclosques de càlcul mental DURADA 2h 

ÀREA Numeració i càlcul CATALOGACIÓ Materials tangibles i jocs diversos 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat de l’ARC, creada per Anton Aubanell, on els/les participants podran exercitar el càlcul 
mental i el raonament lògic mitjançant la realització de diversos trencaclosques. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Calcular amb fluïdesa i fer estimacions raonables 
2. Treballar aspectes socials 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal 
- Comunicació lingüística 
- Social i ciutadana 

- Desenvolupament d’estratègies de càlcul 
mental i d’estimació de càlculs i comparació 
amb resultats obtinguts a través de càlculs 
exactes. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

En moltes matèries com ciències de la 
naturalesa o ciències socials es fa 
necessari treballar el càlcul mental. 

 
- 

 
Descripció: 
Es tracta de fulls plastificats on es troben esquemes amb línies de relació i llocs per col·locar 
fitxes amb nombres, a més d’una petita explicació del repte que es proposa sempre formulat en 
termes de relacions numèriques. 
Materials per a participants: Trencaclosques (ARC), fitxes, fitxa explicativa. (Material Annex 3) 
 
Conclusió: 
Permetrà als/les participants exercitat la seva agilitat mental alhora que es sociabilitzen i es 
diverteixen. 
 
 
3.2. Cub SOMA           
 

TÍTOL ACTIVITAT Cub SOMA DURADA 2h 

ÀREA Espai i forma CATALOGACIÓ Materials tangibles i jocs diversos 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat del tipus trencaclosques destinada a potenciar la visió espaial i familiaritzar-se amb les 
formes a l’espai. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Treballar la visió espaial. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal 
- Expressió cultural i artística 

- Construcció, composició i descomposició 
d’objectes de tres dimensions. 

- Utilització de models geomètrics per a la 
resolució de problemes recreatius i per a la 
determinació d’estratègies de resolució de jocs 
d’estratègia de tipus geomètric. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Educació visual i plàstica: 
- Construcció de formes tridimensionals 

 
Història del cub Soma. 

 

 
Descripció: 
Es tracta de la realització d’un trencaclosques geomètric, amb set peces diferents formades 
amb cub, que s’han d’unir per tal de crear un cub més gran. 
Materials per a participants: Cub SOMA + fitxa explicativa (història i construccions) (Annex 3) 
 
Conclusió: 
Permetrà als/les participants exercitat la seva visió espaial alhora que es diverteixen. 
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3.3. Tangram            
 

TÍTOL ACTIVITAT Tangram DURADA 2h 

ÀREA Espai i forma CATALOGACIÓ Materials tangibles i jocs diversos 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat del tipus trencaclosques destinada a treballar conceptes de geometria plana i 
desenvolupament intel·lectual. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Treballar conceptes de geometria plana a través de la manipulació de materials. 
2. Treballar el desenvolupament psicomotor i intel·lectual dels, i les, participants. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal 
- Aprendre a aprendre 
- Expressió cultural i artística 

- Construcció, composició i descomposició 
d’objectes de dues dimensions. 

- Utilització de models geomètrics per a la 
resolució de problemes recreatius i per a la 
determinació d’estratègies de resolució de jocs 
d’estratègia de tipus geomètric. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Els conceptes de geometria plana es fan 
necessaris en diverses matèries com pot 
ser la de Visual i Plàstica. 

 
Història del Tàngram 

 

 
Descripció: 
Es tracta de la realització d’un trencaclosques geomètric d’origen xinès, que consisteix en 
construir figures, utilitzant les peces sense sobreposar-les. 
 
Materials per a participants: Tangram, fitxa de figures, fitxa de solucions, fitxa conte tangram. 
(Veure Material complementari en Annex 3) 
 
Conclusió: 
Permetrà als/les participants treballar conceptes de geometria plana a través de 
l’experimentació i manipulació de materials. 
 
 
3.4. Peces de plàstic per a mosaics         
 

TÍTOL ACTIVITAT Peces de plàstic per a mosaics DURADA 2h 

ÀREA Espai i forma CATALOGACIÓ Materials tangibles i jocs diversos 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat del tipus trencaclosques destinada a treballar conceptes de geometria plana a través 
de la recreació de mosaics amb figures geomètriques diverses. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Treballar conceptes de geometria plana a través de la manipulació de materials. 
2. Explorar figures geomètriques: característiques, propietats i combinacions. 
3. Potenciar la capacitat creativa i imaginativa. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal 
- Expressió cultural i artística 

- Analitzar característiques i propietats de figures 
geomètriques 

- Exploració de figures geomètriques 
- Construcció, composició i descomposició 

d’objectes de dues dimensions. 
- Utilització de models geomètrics per a la 

resolució de problemes recreatius i per a la 
determinació d’estratègies de resolució de jocs 
d’estratègia de tipus geomètric. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Els conceptes de geometria plana es fan 
necessaris en diverses matèries com pot 
ser la de Visual i Plàstica. 

 
- 
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Descripció: 
Es tracta de la realització de mosaics, inventats pels participants, mitjançant peces de plàstic 
que representen polígons i que poden combinar-se per recobrir una superfície plana. 
 
Materials per a participants: Peces de mosaic 
 
Conclusió: 
Amb aquest joc manipularan i experimentaran amb figures geomètriques planes deduint, 
intuïtivament, les seves característiques i l’àmplia possibilitat de combinació que existeix entre 
elles. 
 

3.5. Poliminós            

 
Descripció: 
Es tracta de la realització de figures i cossos geomètrics mitjançant peces de plàstic formades 
per un conjunt de quadrats iguals, cadascun dels quals tenen, com a mínim, un costat en comú 
amb algun dels altres quadrats. 
 
Materials per a participants: Peces de poliminós + fitxa d’aplicació didàctica  
(Veure documentació i material complementari a Annexos 2 i 3) 
 
Conclusió: 
Amb aquest joc manipularan i experimentaran amb figures geomètriques planes deduint, 
intuïtivament, les seves característiques i l’àmplia possibilitat de combinació que existeix entre 
elles. 
 
 
  

TÍTOL ACTIVITAT Poliminós DURADA 2h 

ÀREA Espai i forma CATALOGACIÓ Materials tangibles i jocs diversos 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat del tipus trencaclosques destinada a treballar conceptes de geometria plana i 
tridimensional a través de la creació de figures geomètriques. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Treballar conceptes de geometria plana i tridimensional a través de la manipulació de 
materials. 

2. Explorar figures geomètriques: característiques, propietats i combinacions. 
3. Potenciar la capacitat creativa. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal 
- Expressió cultural i artística 

- Analitzar característiques i propietats de figures 
geomètriques 

- Exploració de figures geomètriques 
- Construcció, composició i descomposició 

d’objectes de dues i tres dimensions. 
- Utilització de models geomètrics per a la 

resolució de problemes recreatius i per a la 
determinació d’estratègies de resolució de jocs 
d’estratègia de tipus geomètric. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Educació visual i plàstica: 
- Construcció de formes tridimensionals 

 
- 
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3.6. Policubs            
 

TÍTOL ACTIVITAT Policubs DURADA 2h 

ÀREA Espai i forma CATALOGACIÓ Materials tangibles i jocs diversos 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat del tipus trencaclosques destinada a treballar conceptes de geometria tridimensional a 
través de la creació de figures geomètriques. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Treballar conceptes de tridimensional a través de la manipulació de materials. 
2. Explorar figures geomètriques: característiques, propietats i combinacions. 
3. Potenciar la capacitat creativa. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal 
- Expressió cultural i artística 

- Exploració de figures geomètriques 
- Construcció, composició i descomposició 

d’objectes de tres dimensions. 
- Utilització de models geomètrics per a la 

resolució de problemes recreatius i per a la 
determinació d’estratègies de resolució de jocs 
d’estratègia de tipus geomètric. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Educació visual i plàstica: 
- Construcció de formes tridimensionals 

 
- 

 

 
Descripció: 
Es tracta de la realització de figures geomètriques amb peces cúbiques de plàstic que es poden 
unir entre sí per diverses cares construint, així, models de cossos geomètrics complexos. 
 
Materials per a participants: Policubs (Veure documentació complementaria a Annex 2) 
 
Conclusió: 
Amb aquest joc manipularan i experimentaran amb cubs la infinitat de combinacions i figures 
que es poden fer amb la seva unió. 
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3.7. Dominó de volums          
 

TÍTOL ACTIVITAT Dominó de volums DURADA 2h 

ÀREA Mesura CATALOGACIÓ Materials tangibles i jocs diversos 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat del tipus “dominó” que pretén exercitar el reconeixement, i aplicació, de les fórmules de 
volums més utilitzades; treballant, també, el càlcul mental i la visió espaial. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Exercitar el reconeixement i l’aplicació de les fórmules de volums més utilitzades. 
2. Exercitar el càlcul mental i la visió espaial. 
3. Treballar aspectes socials. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal 
- Social i ciutadana 

- Utilització de les diferents unitats de mesura en 
la resolució de problemes. 

- Aplicació de les equivalències entre diferents 
unitats en situacions on tinguin sentit. 

- Ús de mesures directes per aprofundir el 
concepte de volum. 

- Selecció i ús del tipus d’unitat per a cada 
situació de mesura. 

- Relació entre unitats i conversió entre unitats 
d’un mateix sistema en la resolució de 
problemes. 

- Desenvolupament d’estratègies per determinar 
volums de cossos de l’espai (prismes, cilindres, 
piràmides, cons i esferes) 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Ciències de la naturalesa: 
- Massa, volum, densitat 
- Unitats i instruments de mesura 

 
- 

 

 
Descripció: 
Joc de dominó que presenta 7 cossos de l’espai: cub, ortoedre, prisma triangular, prisma 
quadrangular, cilindre, con i esfera, i els seus 7 volums corresponents expressats amb unitats 
diferents. 
 
Materials per a participants: Fitxes de dominó de volums (Veure materials complementaris a 
Annex 3) 
 
Conclusió: 
Amb aquest joc, els/les participants, podran exercitar el seu càlcul mental i la seva visió espaial 
a través de l’aplicació de les fórmules de volums i l’observació de característiques de les figures 
geomètriques. A banda de treballar el canvi d’unitats de mesura de volums. 
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3.8. El joc dels vaixells          
 

TÍTOL ACTIVITAT El joc dels vaixells DURADA 2h 

ÀREA Canvi i relacions CATALOGACIÓ Materials tangibles i jocs diversos 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat lúdica que pretén que els/les participants es familiaritzin amb els eixos de coordenades 
mitjançant la representació de punts i línies. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Exercitar la familiarització dels eixos de coordenades. 
2. Practicar la representació i ubicació de punts en eixos de coordenades. 
3. Treballar aspectes socials. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal 
- Comunicació lingüística 
- Social i ciutadana 

- Representació, anàlisi i generalització de 
patrons a partir de gràfiques i paraules. 

- Introducció a la comprensió de diferents 
significats de les variables. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

La familiarització amb els eixos de 
coordenades és necessària per a diverses 
assignatures, com poden ser les ciències 
socials en la “lectura, interpretació i 
construcció de gràfics de línies”  

 
 
- 

 

 
Descripció: 
Joc clàssic dels vaixells en el que la plantilla de joc ja no serà el convencional requadre 
quadriculat sinó que es representarà amb uns eixos de coordenades on els/participants 
grafiaran els “seus vaixells” i els determinaran amb punts dels eixos. 
 
Materials per a participants: Normes del joc, full quadriculat, llapis i goma. (Veure material 
complementari a Annex 3) 
 
Conclusió: 
Amb aquest joc, els/les participants, podran familiaritzar-se amb les característiques dels eixos 
de coordenades, la forma de treballar-hi i la representació de punts i rectes en aquest sistema. 
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3.9. Dominó d’àrees           
 

TÍTOL ACTIVITAT Dominó d’àrees DURADA 2h 

ÀREA Mesura CATALOGACIÓ Materials tangibles i jocs diversos 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat del tipus “dominó” que pretén exercitar el reconeixement, i aplicació, de les fórmules 
d’àrees més utilitzades; treballant, també, el càlcul mental. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Exercitar el reconeixement i l’aplicació de les fórmules d’àrees més utilitzades. 
2. Exercitar el càlcul mental. 
3. Treballar aspectes socials. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal 
- Social i ciutadana 

- Utilització de les diferents unitats de mesura en 
la resolució de problemes. 

- Aplicació de les equivalències entre diferents 
unitats en situacions on tinguin sentit. 

- Ús de mesures directes per aprofundir el 
concepte d’àrea. 

- Selecció i ús del tipus d’unitat per a cada 
situació de mesura. 

- Relació entre unitats, i conversió entre unitats, 
d’un mateix sistema en la resolució de 
problemes. 

- Desenvolupament d’estratègies per determinar 
superfícies de cossos. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Ciències de la naturalesa: 
- Unitats i instruments de mesura 

 
- 

 

 
Descripció: 
Joc de dominó que té a veure amb les àrees dels polígons més senzills: triangle, quadrat, 
rectangle, rombe, trapezi i paral·lelogram. 
 
Materials per a participants: Fitxes de dominó d’àrees (Veure material complementari a Annex3) 
 
Conclusió: 
Amb aquest joc, els/les participants, podran exercitar el seu càlcul mental a través de l’aplicació 
de les fórmules d’àrees i l’observació de característiques de les figures geomètriques. A banda 
de treballar el canvi d’unitats de mesura d’àrees. 
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3.10. Mosaics i mandales geomètriques        
 

TÍTOL ACTIVITAT Mosaics i mandales geomètriques DURADA 2h 

ÀREA Espai i forma CATALOGACIÓ Materials tangibles i jocs diversos 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat lúdica que pretén que els/les participants es familiaritzin amb les formes geomètriques 
planes mitjançant el seu dibuix a mà alçada i la pintura de les varietat de formes que es troben 
en els mosaics i les mandales geomètriques. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Treballar conceptes de geometria plana a través de la representació de figures 
geomètriques. 

2. Explorar figures geomètriques: característiques, propietats i combinacions. 
3. Potenciar la capacitat creativa i imaginativa. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal 
- Expressió cultural i artística 

- Analitzar característiques i propietats de figures 
geomètriques 

- Exploració de figures geomètriques 
- Construcció, composició i descomposició 

d’objectes de dues dimensions. 
- Utilització de models geomètrics per a la 

resolució de problemes recreatius i per a la 
determinació d’estratègies de resolució de jocs 
d’estratègia de tipus geomètric. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Els conceptes de geometria plana es fan 
necessaris en diverses matèries com pot 
ser la de Visual i Plàstica. 

 
- 

 

 
Descripció: 
Es tracta de realitzar les propostes d’un recull de fitxes de mosaics i mandales geomètriques, 
continuant la seqüència i pintant en el contingut respectivament. 
 
Materials per a participants: Colors, rotuladors, fitxes de mandales geomètriques, fitxes de 
mosaics geomètrics. (Veure materials complementaris a Annex 3) 
 
Conclusió: 
Amb aquesta activitat, els/les participants potenciaran la seva part més artística tot 
familiaritzant-se amb les formes geomètriques planes. 
 
 
  



 

25 
 

MÀSTER UNIVERSITARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT  
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT,  
FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D’IDIOMES 

TFM: COLÒNIES MATEMÀTIQUES 
ANNA PULIDO JIMÉNEZ 

ESPECIALITAT MATEMÀTIQUES 
 

COLÒNIES  MATEMÀTIQUES 

4. Sistemes de numeració          
 

TÍTOL ACTIVITAT Sistemes de numeració DURADA 1h 

ÀREA Numeració i càlcul CATALOGACIÓ Cultures 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Amb aquesta activitat es pretén un apropament als sistemes de numeració de diverses cultures 
antigues, com són l’egípcia i la maia. Es busca que els participants se n’adonin de que la 
necessitat de numeració  ha existit “sempre”; coneguin i practiquin, com s’ho feien les antigues 
civilitzacions per resoldre “problemes matemàtics” i vegin les diferències amb el nostre sistema 
de numeració actual.  

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Coneixement dels tipus de sistemes de numeració i classificació. 
2. Coneixement d’una part històrica dels sistemes de numeració: egipci i maia. 
3. Reconeixement de la simbologia de numeració egípcia i maia. 
4. Ús de la simbologia per a la resolució d’operacions senzilles. 
5. Coneixement de les característiques del nostre sistema actual. 
6. Treballar la capacitat de resum i síntesi. 
7. Treballar l’autonomia. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal 
- Aprendre a aprendre 
- Comunicació lingüística 
- Expressió cultural i artística 

- Reconeixement del significat de diferents tipus 
de nombres en contextos diversos. 

- Expressió dels nombres: notació numèrica. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

- 
- Els orígens del sistema de numeració decimal. 
 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 

1 
Introducció: La numeració de 
les civilitzacions 

Dossier 
activitat 

Gran grup 15min 

- 

2 
Explicació dels tipus de 
sistemes de numeració 

DESENV. 
3 Pensem-hi junts Gran grup 

25min 
4 Resolució de l’exercici Individual 

SÍNTESI 
5 Posta en comú 

Gran grup 20min 
6 

Els nostre sistema de 
numeració 

 
Descripció: 
El coordinador/a de l’activitat realitzarà un breu introducció dels sistemes de numeració 
emprats per les antigues civilitzacions i explicarà els dos grans sistemes de numeració que 
existeixen. 
Els participants, mentrestant, seguiran l’explicació amb el dossier guia i faran un resum de les 
observacions realitzades pel coordinar/a, respecte els tipus de sistemes de numeració. 
 
Seguidament, es proposa la pràctica dels antics sistemes de numeració, maia i egipci: amb un 
apartat de “Pensem-hi junts” on tot el grup, junt amb el coordinar/a, tractaran de resoldre 
l’activitat; i un segon apartat d’”Ara et toca a tu”, on els/les participants hauran de posar en 
pràctica la metodologia de resolució treballada conjuntament. 
 
A mode de síntesi, es realitzarà una breu posta en comú, on el coordinador/a realitzarà la 
correcció al gran grup. I, per acabar, el coordinador/a realitzarà una breu explicació del nostre 
sistema de numeració actual que els/les participants seguiran mitjançant el dossier de l’activitat. 
 
Materials per a participants: Fitxa participants i bolígraf. (Veure fitxa d’activitat en Annex 1) 
 
Conclusió: 
Exercici necessari per a reflexionar, i adonar-se’n, de la necessitat d’expressar numèricament; i 
com han anat variant els sistemes de numeració fins a l’actualitat. 
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5. Què cuinem, quant cuinem, què ingerim?        
 

TÍTOL ACTIVITAT Què cuinem, quant cuinem, què ingerim? DURADA 
1h i 
40min 

ÀREA 
Numeració i càlcul 
(+Mesura) 

CATALOGACIÓ Practiquem i experimentem 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat que pretén la pràctica de les mesures de massa i calories, a través de l’elaboració 
d’una recepta de cuina. Practicant, també, el càlcul mental i fent ús d’unitats i equivalències 
estudiades durant el curs escolar. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Reconèixer i prendre consciència de que l’ús de les matemàtiques és present en molts 
àmbits. 

2. Conèixer la manera d’expressar la composició nutricional de diferents productes i les 
seves unitats. 

3. Agilitzar el càlcul mental, a través de les equivalències. 
4. Treballar les escales i les unitats de mesura. 
5. Conèixer i practicar l’ús d’elements de mesura: la balança. 
6. Treballar la capacitat de treball en equip. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el mon 
físic. 

- Aprendre a aprendre 
- Comunicació lingüística 
- Social i ciutadana 

- Utilització dels nombres enters per expressar 
quantitats. 

- Expressió dels nombres:notació numèrica. 
- Desenvolupament d’estratègies de càlcul 

mental i comparació dels resultats obtinguts a 
través dels càlculs exactes. 

- Utilització de diferents unitats de mesura. 
- Relació entre unitats. 
- Aplicació de les equivalències. 
- Ús de mesures directes. 
- Aplicació d’instruments de mesura adequats. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Ciències de la naturalesa: 
- Massa, volum, densitat. 
- Unitats i instruments de mesura. 
Tecnologia: 
- Anàlisi d’etiquetes alimentàries. 

- 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 Explicació de l’activitat 

Dossier 
activitat 

Gran grup 10min 

Grups 
heterogenis 

DESENV. 

2 Què cuinem? + cuina 

Petit grup 

25min 

3 Quant cuinem? + cuina 25min 

4 Què ingerim? + cuina 25min 
SÍNTESI 5 Posta en comú i conclusions Gran grup 15min 

 
 
Descripció: 
Previ al inici de l’activitat, el coordinador/a realitzarà l’explicació pertinent als/les participants 
donant pautes referents a la resolució de l’exercici. Seguidament es farà una lectura en veu 
alta, i en gran grup, de la recepta que es realitzarà i es confeccionaran els petits grups. (Ara, 
que els coordinadors ja comencen a conèixer els comportaments i capacitats dels participants, 
caldrà que vetllin, en la creació de grups, per a que aquests siguin el més heterogenis 
possible). 
 
Mentre es comença a elaborar el postra es va realitzant l’exercici: la primera part es tracta de 
determinar quins ingredients i quantitats es necessiten, segons indicacions de la recepta; 
alhora que els/les participants se n’adonen de quina és la composició del producte, en quina 
quantitat hi és present i com s’expressen aquestes quantitats. 
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En la segona part de l’exercici es tracta de determinar quin és el pes dels productes necessaris 
per a l’elaboració d’una coca per a 7 persones, i quina quantitat de producte es necessitaria per 
a 10 comensals i quin seria el seu pes. 
 
La darrera part de l’exercici demana que, segons la informació nutricional aportada, sobre les 
calories del ingredients, es determini el valor calòric de la coca, tenint en compte les quantitats 
indicades en la recepta per a 7 comensals.  
 
Per acabar, es farà una posta en comú que pretén la comparació entre resultats de diversos 
equips; i el coordinador/a aprofitarà per a fer comentaris al respecte de les unitats de mesura i 
composició dels aliments, entre altres. 
 
Materials per als participants: Fitxa de l’activitat i bolígraf. (Veure fitxa d’activitat en Annex 1) 
 
Materials addicionals: balança de pesar aliments per equip. 
 
Conclusió: 
Activitat per a prendre consciència de la presència de les matemàtiques a la cuina. Potenciant 
el treball en equip, els participants se n’adonaran de lo divertida que pot ser l’elaboració d’una 
recepta; practicant, de passada, el càlcul mental i els instruments i unitats de mesura. 
 
 
6. La història de la nit           
 

TÍTOL ACTIVITAT La història de la nit DURADA 1h  

ÀREA Diverses CATALOGACIÓ La història de la nit (Cultures) 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat que pretén apropar als/les participants a la històrica de les matemàtiques 
contextualitzant cada dia de l’estada amb una època i regió diferents. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Prendre consciència de que l’ús de les matemàtiques ha estat present des de “sempre”. 
2. Descobrir que les matemàtiques són una ciència en evolució. 
3. Reconèixer els canvis i l’evolució d’aquesta ciència, tot comparant la història amb els 

coneixements, i aplicacions, actuals. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el mon 
físic. 

- Expressió cultural i artística. 

- Continguts de caràcter històric. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

- 
Diversos: Egipte, Grècia, Els mayas, Els romans, 
Xina i Índia. 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

DESENV. 1 Relat de la història de la nit - Gran grup 1h - 

 
 
Descripció: 
Relat matemàtic, de caràcter lúdic i anecdòtic, on els coordinadors/es de l’activitat, 
caracteritzats/des amb indumentàries típiques de l’època a tractar (segons la nit), explicaran 
als/les participants com utilitzaves les matemàtiques en aquella època, quins avenços 
matemàtics es van produir, quins eren els personatges matemàtics rellevants en aquell 
moment, etc. 
 
Materials: No es requereix material específic. (Veure informació complementaria en Annex 2) 
 
Conclusió: 
Els/les participants passaran una estona divertida coneixent anècdotes històrics i veient als 
seus monitors/es com expliquen, caracteritzats dels personatges d’aquella època, alhora que 
aprendran a veure les matemàtiques des d’un altre context, normalment poc treballat a classe. 
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7. Elaboració de disfresses          
 

TÍTOL ACTIVITAT Elaboració de disfresses DURADA 30min 

ÀREA - CATALOGACIÓ La història de la nit (Cultures) 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat lúdica que pretén que els/les participants coneguin la forma de vestir de les èpoques 
tractades durant “la historia de la nit” i confeccionin la seva pròpia disfressa. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

Activitat lúdica sense objectius d’aprenentatge matemàtics específics. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el mon 
físic. 

- Autonomia i iniciativa personal. 
- Expressió cultural i artística. 
- Social i ciutadana. 

- 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

- 
Diversos: Egipte, Grècia, Els mayas, Els romans, 
Xina i Índia. 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

DESENV. 1 
Confecció d’una disfressa 
temàtica 

- Petit grup 30min - 

 
Descripció: 
Activitat destinada a la confecció de la disfressa, amb caràcter temàtic segons l’època tractada 
en “la història de la nit”. 
El primer dia d’estada, al començar les activitats més tard al matí, se’ls donarà el material 
necessari i complements ja elaborats per a que només els calgui disfressar-se; les altres nits, 
se’ls donaran teles i complements per a que els/les participants siguin una mica més creatius i 
elaborin ells mateixos la seva disfressa. 
Aquestes disfresses es faran servir durant el sopar temàtic i el joc de nit. 
 
Materials: Teles i complements diversos de caràcter temàtic segons “la història de la nit”. 
(Veure material complementari a Annex 3) 
 
Conclusió: 
Els/les participants passaran una estona divertida intercanviant-se roba i complements, i 
disfressant-se de personatges de l’època.  
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8. El joc de la nit           
 

TÍTOL ACTIVITAT El joc de la nit DURADA 
1h i 
30min 

ÀREA Diverses CATALOGACIÓ El joc de la nit (Practiquem) 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat lúdica que pretén posar a prova als/les participants a través de reptes matemàtics i 
preguntes relacionades amb la història de la nit”, exercitant la memòria i la capacitat 
matemàtica. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Treballar la capacitat de raonament matemàtic. 
2. Treballar el càlcul mental. 
3. Exercitar la memòria. 
4. Potenciar el treball en equip. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el mon 
físic. 

- Autonomia i iniciativa personal. 
- Aprendre a aprendre 
- Comunicació lingüística. 
- Social i ciutadana. 

Els continguts són variats i de temàtica diversa, 
ja que els reptes matemàtics que es proposen 
treballen aspectes estudiats durant el curs 
escolar dels cinc blocs de continguts: numeració i 
càlcul, canvi i relacions, espai i forma, mesura i 
estadística i atzar. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

- - 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 Explicació del joc de nit 

- 

Gran grup 
15-

30min 

Grups 
heterogenis 

DESENV. 2 
Realització de la gimcana 
matemàtica 

Petit grup 
1h 

aprox 

SÍNTESI 3 
Repartició de medalles i copa 
de la nit a l’equip guanyador 

Gran grup 15min 

 
Descripció: 
Es pretén la realització d’una gimcana matemàtica, on els diversos grups heterogenis, 
d’aproximadament 5 participants cadascun, afrontaran reptes matemàtics de temàtica diversa i 
preguntes relacionades amb el relat de “la història de la nit”. 
 
Cada grup tindrà un itinerari en la resolució dels reptes. Els/les components del grup que 
finalitzi abans tots els reptes, i tingui el major nombre de reptes aconseguits, guanyen les 
medalles i copa de la nit. 
 
Cal tenir en compte a l’hora de la tria dels reptes matemàtics, entre tots els que es proposen en 
l’annex 3 de “material complementari per a les activitats”, que la gran majoria d’exercicis 
escollits siguin del bloc de contingut tractat durant el dia; potenciant, així, aspectes ja treballats. 
 
Les medalles, i copa, per a l’equip guanyador seran confeccionades per els coordinadors/es de 
l’estada. Vol ser un trofeu “simbòlic”, així que podran ser de cartolina o material similar, no cal 
una gran elaboració ni un sobrecost en l’execució. 
 
Materials: reptes, preguntes i premis per als guanyadors 
 
Conclusió: 
Els/les participants passaran una estona divertida intentant resoldre els reptes i preguntes 
proposats, exercitant la memòria i la capacitat matemàtica. 
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9. L’etapa ciclista           
 

TÍTOL ACTIVITAT L’etapa ciclista DURADA 
1h i 
30min 

ÀREA Canvi i relacions CATALOGACIÓ La matemàtica que ens envolta 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Es pretén que els/les participants recordin les característiques i els elements que composen les 
funcions, i exercitin la seva representació i anàlisi, a través de la temàtica del ciclisme. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Treballar la lectura de diferents tipus de gràfiques. 
2. Reconèixer i identificar la variable independent i la dependent. 
3. Practicar la realització de les taules de valors. 
4. Practicar l’expressió de la funció. 
5. Exercitar la representació gràfica. 
6. Exercitar la capacitat d’aprenentatge mitjançant repetició de models i resolucions ja 

treballades. 
7. Treballar l’autonomia. 
8. Potenciar el treball en equip. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el mon 
físic. 

- Autonomia i iniciativa personal. 
- Aprendre a aprendre 
- Comunicació lingüística. 
- Social i ciutadana. 

- Representació, anàlisi i generalització de 
patrons diversos a partir de taules, gràfiques, 
paraules i, quan sigui possible, regles 
simbòliques. 

- Introducció a la comprensió dels diferents 
significats de les variables. 

- Modelització i resolució de problemes utilitzant 
expressions verbals, taules i gràfiques. 

- Interpretació i construcció qualitativa de gràfics. 
- Interpretació quantitativa de taules i gràfics. 
- Comparació entre diferents formes de 

representació d’una mateixa solució. 
- Identificació i descripció de situacions amb 

taxes de canvi constant o variable, i 
comparació entre aquestes. 

- Interpretació local i global d’una gràfica. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

-  - 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 
Per escalfar motors: anàlisi 
gràfic conjunt 

Dossier 
activitat 

Gran grup 20min 
- 

DESENV. 2 
La Volta ciclista: Anàlisi gràfic 
individual 

Individual 30min 

SÍNTESI 
3 

Construcció d’una etapa 
ciclista 

Petit grup 30min 
Grups 

heterogenis 

4 Conclusions - Gran grup 10min - 

 
Descripció: 
Aquesta activitat comença amb un anàlisi gràfic conjunt, en gran grup, on els/les participants 
acompanyats pels coordinadors/es de l’activitat, determinaran quines són les variables 
dependents i independents en el exercicis proposats, i respondran a les preguntes plantejades 
de comprensió gràfica. 
 
En la segona part de l’activitat, “La Volta ciclista”, els/les participants analitzaran el mapa 
altimètric d’una etapa prevista per la Volta d’aquest any 2014, responent a les preguntes 
realitzades i confeccionant una taula de valors. 
 
Finalment, els/les participants, en petits grups heterogenis de, coma a màxim, 5 persones, 
construiran una etapa ciclista pel moianès (per poblacions properes a la casa de colònies) 
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tenint en compte les condicions indicades i les alçades de les possibles zones de pas. Posant 
en pràctica, així, tots els conceptes treballats. 
 
A mode de conclusió, el/la coordinadora de l’activitat donarà la solució òptima, pensada per a 
les pautes que s’indiquen en la darrera part de l’exercici, comentant i recordant conceptes 
treballats. 
 
Materials: Fitxa de l’activitat, llapis, goma i regle. (Veure fitxa d’activitat en Annex 1) 
 
Conclusió: 
Activitat interessant, on els/les participants, motivats per la temàtica ciclista, practicaran la 
resolució de taules de valors, la confecció de gràfic i l’anàlisi dels mateixos.  
 
 
10. Som funció           
 

TÍTOL ACTIVITAT Som funció DURADA 1h  

ÀREA Canvi i relacions CATALOGACIÓ Practiquem i experimentem 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat, basada en un exercici del CREAMAT, pretén apropar als/les participants al concepte 
de pla cartesià, i els elements que el formen, analitzant les conseqüències de la imposició d’una 
condició i practicant la representació gràfica. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Reconèixer el pla cartesià i els seus components. 
2. Representació gràfica de punts i rectes. 
3. Representació de funcions. 
4. Introducció al concepte d’inequació. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el mon 
físic. 

- Social i ciutadana. 

- Representació, anàlisi i generalització de 
patrons diversos a partir de taules, gràfiques, 
paraules i, quan sigui possible, regles 
simbòliques. 

- Introducció a la comprensió dels diferents 
significats de les variables. 

- Identificació de funcions, lineals o no lineals, i 
anàlisi de les seves propietats a partir de 
descripcions verbals, taules i gràfiques, en 
diferents contextos. 

- Exploració de relacions entre expressions 
verbals, taules i gràfiques, en situacions de 
proporcionalitat directa i inversa. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

La familiarització amb els eixos de 
coordenades és necessària per a diverses 
assignatures, com poden ser les ciències 
socials en la “lectura, interpretació i 
construcció de gràfics de línies” 

- 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

DESENV. 

1 Condicions personals (1) 

Dossier 
activitat 

Grup 
partit 

10min 

- 

2 Els alumnes com a punts (1) 10min 

3 
Experimentació amb una 
condició (1) 

10min 

4 Condicions personals (2) 10min 

5 Els alumnes com a punts (2) 10min 

6 Experimentació amb una 
condició (2) 

10min 
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Descripció: 
Es dividirà el gran grup en dos equips amb igualtat de membres. En la primera part de l’exercici 
un equip realitzarà el rôle-play de pla cartesià i l’altre farà l’activitat escrita; després es 
canviaran els “papers”. (En l’annex 1 “Fitxes per als participants” hi ha un document amb 
preguntes diferents per a cadascun dels equips que realitzi la part escrita). 
 
L’activitat, basada en el vídeo de l’Edu3.cat “La classe com un pla cartesià”, s’inicia amb una 
sèrie de condicions que estipula el coordinador/a respecte l’equip que realitzi el rôle-play, així, 
els/les participants que compleixin la condició s’aixecaran, i els que no la compleixin restaran 
asseguts. 
 
Mentre això succeeix, el grup que realitza l’activitat escrita, representarà als seus companys/es 
com a punts en un pla cartesià, amb l’ajuda del dossier confeccionat per a l’execució de 
l’exercici. 
 
Seguidament, els/les participants que realitzin el rôle-play, assumiran el “paper” de punts del 
pla cartesià, i així, en funció d’on estiguin situats/des tindran unes coordenades (x,y), i 
compliran una sèrie de característiques. El coordinador/a citarà diversos punts i 
característiques del pla i els seus components; l’equip del rôle-play haurà d’interpretar la 
informació i actuar en conseqüència, i l’equip que realitza l’activitat escrita haurà de grafiar la 
interpretació que realitzen els seus companys/es. 
 
Per acabar l’activitat s’indicaran una sèrie de condicions que “el punts del pla” compliran, o no, i 
caldrà veure què succeeix amb aquest “compliment”. L’equip que realitza l’activitat escrita anirà 
representat gràficament les “figures” que composen el seus companys que representen el pla 
cartesià. 
 
Un cop acabada l’activitat, es repetirà canviant els equips i repartint la segona fitxa de 
preguntes i condicions. 
 
Cal comentar, que en compliment de les condicions <, >, ≤ i/o ≥, s’introdueix el concepte d’ 
inequació, no previst en el currículum de 1r i 2nd’ESO, però que els/les participants podran 
entendre perfectament des del punt de vista de “compliment de condicions”. 
 
Val a dir, també, que la casa de colònies on es preveu dur a terme el projecte (que no es cita ni 
s’incorpora en la memòria per temes de protecció de dades), té un petit terraplè, des d’on 
s’observa perfectament la pista, des d’un nivell més elevat, que permet una còmoda execució 
de l’activitat. Tot i així, no és un requeriment imprescindible per a dur-la a terme, però es pot 
tenir en compte a l’hora de la preparació, ja que hi deuen haver indrets que promouran una 
millor, més àgil i més còmoda, execució. 
 
Materials: Fitxa de l’activitat, llapis, goma i regle. (Veure fitxa d’activitat en Annex 1) 
 
Conclusió: 
És una activitat força interessant, on els/les participants prendran consciència de les 
característiques i components del pla cartesià d’una manera lúdica i activa. 
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11. Mosaics islàmics           
 

TÍTOL ACTIVITAT Mosaics islàmics DURADA 45min 

ÀREA Espai i forma CATALOGACIÓ Cultures 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat pretén que els/les participants prenguin consciència de la presència de la 
matemàtica en l’art: en aquest cas la geometria visible en l’arquitectura, i més concretament en 
la ornamentació, com són els mosaics islàmics. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Conèixer la història, les característiques i la tipologia de mosaics islàmics. 
2. Reconèixer les formes geomètriques en els mosaics islàmics. 
3. Practicar l’execució d’un mosaic islàmic. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el mon 
físic. 

- Autonomia i iniciativa personal. 
- Expressió cultural i artística. 

 

- Descripció de figures geomètriques de dues 
dimensions a partir d’observació d’objectes de 
la realitat. 

- Descripció de la grandària, la posició i 
l’orientació de les figures. 

- Detecció de simetries en l’entorn proper 
(natura, construccions...) i fer-ne la 
representació. 

- Reconeixement de la forma d’objectes en 
contextos diversos (l’arquitectura, l’art, la 
naturalesa, el disseny i la vida quotidiana). 

- Descripció de grandària, posició i orientació de 
figures a partir de mosaics i elements de 
l’entorn real. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Els conceptes de geometria plana es fan 
necessaris en diverses matèries com pot 
ser la de Visual i Plàstica. 

La cultura islàmica i la utilització de mosaics 
geomètrics. 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 Una mica d’història 

Dossier 
activitat 

Gran grup 

10min 

- DESENV. 2 
Característiques i tipologia de 
mosaics 

20min 

SÍNTESI 3 Segueix l’exemple Individual  15min 

 
Descripció: 
Aquesta activitat serveix per contextualitzar els mosaics geomètrics, que es treballaran més en 
profunditat en el següent exercici. 
 
Inicialment, i a mode d’introducció, es realitzarà una breu història dels mosaics islàmics. 
Seguidament s’explicaran les seves característiques i les tipologies que existeixen. I finalment, 
els/les participants podran seguir un exemple de mosaic islàmic, dibuixant a mà alçada o amb 
regle, les figures geomètriques que el composen. 
 
En aquesta activitat és molt important la coordinació per part del monitor/a responsable de 
l’activitat, per anar analitzant les figures que s’observen en les fotografies i que composen els 
mosaics. 
 
Materials: Fitxa de l’activitat, llapis, goma i regle. (Veure fitxa d’activitat en Annex 1) 
 
Conclusió: 
Aquesta activitat és necessària per a que els/les participants contextualitzin l’ús de mosaics 
geomètrics, i com a introducció per al proper exercici on es posaran en pràctica tècniques de 
creació de mosaics. 
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12. Fem mosaics geomètrics          

TÍTOL ACTIVITAT Fem mosaics geomètrics DURADA 
1h i 
5min 

ÀREA Espai i forma CATALOGACIÓ Practiquem i experimentem 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat pretén que els/les participants al coneixement de les formes geomètriques 
planes i a la transformació de les mateixes mitjançant petites variacions en arestes, vèrtex, 
orientació de la figura, etc. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Conèixer les tècniques d’Escher. 
2. Experimentació de les tècniques d’Escher per a practicar i comprovar les transformacions 

de les figures geomètriques inicials. 
3. Treballar la creativitat. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal. 
- Expressió cultural i artística. 

 

- Exploració de les figures geomètriques. 
- Detecció de simetries en l’entorn proper 

(natura, construccions...) i fer-ne la 
representació. 

- Representació plana d’objectes. 
- Reconeixement de la forma d’objectes en 

contextos diversos (l’arquitectura, l’art, la 
naturalesa, el disseny i la vida quotidiana). 

- Utilització dels models geomètrics per a la 
resolució de problemes recreatius i per a la 
determinació d’estratègies de resolució de jocs 
d’estratègia de tipus geomètric. 

- Construcció, composició i descomposició 
d’objectes de dues dimensions. Ús de croquis 
amb paper i llapis i models geomètrics. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Els conceptes de geometria plana es fan 
necessaris en diverses matèries com pot 
ser la de Visual i Plàstica. 

- 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 
Descripció de les tècniques 
d’Escher 

Dossier 
activitat 

Gran grup 10min 

- DESENV. 2 Construcció de mosaics Individual 40min 

SÍNTESI 3 
Tria de mosaics i penja en 
exposició 

 Gran grup 15min 

 
Descripció: 
Per iniciar l’activitat, el coordinador/a farà una breu presentació i explicació de les tècniques de 
l’artista holandès M.C. Escher; tot explicant, i fent prendre consciència, als i les participants de 
les transformacions geomètriques que l’artista realitza en l’elaboració de les seves 
composicions. 
 
Seguidament, els/les participants, experimentaran amb l’ús d’aquestes tècniques, i les 
explicades en l’activitat anterior “Mosaics islàmics”, i crearan els seves pròpies obres. 
 
En acabar, cada participant escollirà el seu millor mosaic i es penjaran a mode d’exposició, 
indicant el nom de l’autor/a. 
 
Durant tot el dia de demà es disposarà una urna, on tots/es els/les participants de les colònies, 
votaran el seu mosaic preferit (evitant votar-se a ells mateixos) i, en acabar el joc de nit i la 
repartició de trofeus corresponents, es lliurarà diploma als 5 mosaics més votats. 
 
Cal que els coordinadors prevegin fer el recompte de vots previ a l’acabament del joc de nit. 
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Els diplomes els hauran de confeccionar els coordinadors/es de les colònies: quelcom simbòlic 
amb el nom de l’autor/a del mosaic i el motiu del premi. 
 
Materials: Fitxa de l’activitat, llapis, goma, regle, colors. (Diploma per a la propera nit) (Veure 
fitxa d’activitat en Annex 1) 
 
Conclusió: 
És un exercici interessant per a que els/les participants treballin, i es familiaritzin, amb les 
formes geomètriques; tot dibuixant-les, transformant-les i combinant-les. 
 
 
13. Construïm figures geomètriques i les analitzem       
 

TÍTOL ACTIVITAT Construïm figures geomètriques i les analitzem DURADA 
2h i 
30min 

ÀREA Espai i forma CATALOGACIÓ Construïm 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Amb aquesta activitat es pretén que els/les participants prenguin consciència  i experimentin 
amb els cossos espaials,, els analitzin i reconeguin les seves característiques. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Reconèixer característiques de diverses figures espaials. 
2. Treballar la capacitat de visió espaial mitjançant l’execució de cossos geomètrics. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal. 
- Expressió cultural i artística. 

 

- Exploració de les figures geomètriques i anàlisi 
de les seves característiques. 

- Utilització dels models geomètrics per a la 
resolució de problemes recreatius i per a la 
determinació d’estratègies de resolució de jocs 
d’estratègia de tipus geomètric. 

- Classificació d’objectes de tres dimensions 
utilitzant les propietats que els defineixen. 

- Construcció, composició i descomposició 
d’objectes de dues dimensions. Ús de croquis 
amb paper i llapis i models geomètrics. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Educació visual i plàstica: 
-  Construcció de formes tridimensionals 

- 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 
Tria de material i 
desenvolupament de les 
figures 

Material Gran grup 10min 

- 
DESENV. 2 

Realització de les figures 
escollides 

Desenv.
figures 

Individual  

1h i 
20min 

SÍNTESI 

3 
Anàlisi de les figures 
realitzades Dossier 

activitat 

20min 

4 
Intercanvi de figures i nou 
anàlisi de característiques 

Parelles 40min 

 
Descripció: 
Primerament caldrà que els/les participants triïn el material que volen fer servir en la 
construcció de les figures i els desenvolupaments de les figures que volen construir. (Es preveu 
la realització de dues o més figures per participant, segons la complexitat de la figura escollida i 
la rapidesa en l’execució). 
 
Posteriorment es procedirà a la realització de les figures escollides i a l’anàlisi de les mateixes, 
completant el quadre de la fitxa de l’activitat (indicant el nom de la figura, el número de cares, el 
número d’arestes, el número de vèrtex i el compliment del Teorema d’Euler descrit al document 
guia dels participants). 
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Un cop acabada aquesta part, es preveu l’intercanvi de figures amb, com a mínim, dos 
companys, per tal d’analitzar les propietats d’aquestes noves figures. 
 
Materials: Fitxa de l’activitat, llapis, goma, làmines plàstic transparent, cinta adhesiva i Plot* 
(Veure fitxa d’activitat i documentació per a coordinadors en Annexes 1 i 2)  
 
*Plot: Són làmines de cartolina, o plàstic, amb forma de polígons regulars, i els vèrtex adaptats, 
que permeten la unió de les làmines, mitjançant gomes elàstiques, per a la formació de 
políedres. 
 
 
Conclusió: 
Exercici que ajudarà als/les participants en la comprensió de les figures geomètriques,  les 
seves característiques i el seu desenvolupament, alhora que desenvolupen la seva visió 
espaial i coneixen noves figures geomètriques. 
 
 
14. Fotografiem matemàtiques         
 

TÍTOL ACTIVITAT Fotografiem matemàtiques DURADA 
1h i 
50min 

ÀREA Espai i forma CATALOGACIÓ La matemàtica que ens envolta 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat pretén que els/les participants prenguin consciència de la presència de la 
matemàtica al seu entorn i plasmin aquest concepte en fotografia. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Prendre consciència de la matemàtica que ens envolta. 
2. Potenciar la detecció, percepció i associació de la matemàtica a diversos indrets i 

aspectes. 
3. Treballar l’autonomia, la creativitat i la originalitat. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el món 
físic. 

- Autonomia i iniciativa personal. 
- Expressió cultural i artística. 
- Social i ciutadana. 

 

- Descripció de les figures geomètriques a partir 
de l’observació d’objectes de la realitat. 

- Detecció de simetries en l’entorn proper 
(natura, construccions...). 

- Reconeixement de la forma dels objectes en 
contextos diversos (l’arquitectura, l’art, la 
naturalesa, el disseny i la vida quotidiana). 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

- - 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 Explicació de l’activitat 
Dossier 
activitat 

Gran grup 10min 

- 
DESENV. 2 Fem fotografies 

Càmera 
de fotos Individual  

1h 

SÍNTESI 
3 

Tria, personal, de la millor 
fotografia i atorgament de títol 

10min 

4 “Volcatge” de fotografies  PC 30min 

 
Descripció: 
El coordinador/a realitzarà una breu explicació del que es pretén amb aquesta activitat, i es farà 
una revisió grupal de les fotografies inserides en la fitxa de l’activitat, per tal de que els/les 
participants tinguin una “font d’inspiració”. 
 
Seguidament els/les participants procediran a la detecció d’elements que considerin, tinguin 
quelcom de context, i/o característica matemàtica, i els fotografiaran. 
 
Un cop acabat el desenvolupament d’aquesta part de l’exercici, els/les participants procediran a 
la tria de la seva millor fotografia i pensaran un títol per a la imatge. 
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Per finalitzar cadascú s’adreçarà, de forma individual, als coordinadors/es de l’activitat per a 
procedir al “volcatge” de fotografies a PC; indicant el títol de la imatge que, posteriorment, 
s’imprimirà i penjarà a mode d’exposició indicant el nom de l’autor/a i el títol de l’obra. 
 
Durant tot el dia de demà es disposarà una urna, on tots/es els/les participants de les colònies, 
votaran la seva fotografia preferida (evitant votar-se a ells mateixos) i, en acabar el joc de nit i 
la repartició de trofeus corresponents, es lliurarà diploma a les 5 imatges més votades. 
 
Cal que els coordinadors prevegin fer el recompte de vots previ a l’acabament del joc de nit. 
 
Els diplomes els hauran de confeccionar els coordinadors/es de les colònies: quelcom simbòlic 
amb el nom de l’autor/a de la fotografia, el títol de l’obra i el motiu del premi. 
 
Materials per als participants: Fitxa de l’activitat i càmera. (Veure fitxa d’activitat en Annex 1) 
 
Materials addicionals: PC per a “volcatge” d’imatges (administrats pels coordinadors/es) 
Conclusió: 
Activitat que permetrà als/les participants adonar-se de la matemàtica que els envolta, tot 
vinculant formes de l’entorn amb conceptes matemàtics; i potenciar la seva part més creativa. 
  



 

38 
 

MÀSTER UNIVERSITARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT  
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT,  
FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D’IDIOMES 

TFM: COLÒNIES MATEMÀTIQUES 
ANNA PULIDO JIMÉNEZ 

ESPECIALITAT MATEMÀTIQUES 
 

COLÒNIES  MATEMÀTIQUES 

15. Mesura d’altures amb miralls         
 

TÍTOL ACTIVITAT Mesura d’altures amb miralls  DURADA 
1h i 
30min 

ÀREA Mesura CATALOGACIÓ Practiquem i experimentem 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat pretén practicar el càlcul d’alçades d’objectes mitjançant dades indirectes, 
treballant alhora les unitats de mesura i potenciant la capacitat de fer estimacions raonables. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Practicar el càlcul d’alçades d’objectes mitjançant dades indirectes. 
2. Treballar les unitats de mesura. 
3. Treballar la capacitat de fer estimacions raonables. 
4. Introducció a la semblança de triangles (i al Teorema de Tales) per als/les participants de 

1r d’ESO, i repàs de conceptes per als de 2n d’ESO. 
5. Potenciar el treball en equip. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el món 
físic. 

- Comunicació lingüística. 
- Social i ciutadana. 

 

- Utilització de les diferents unitats de mesura en 
les resolució de problemes. 

- Aplicació de les equivalències entre diferents 
unitats en situacions on tinguin sentit. 

- Aplicació d’instruments adequats en les 
mesures d’objectes. 

- Estimació a vista de mesures d’objectes que en 
envolten utilitzant unitats de mesura 
adequades. 

- Selecció i tipus d’unitat per a cada situació de 
mesura. 

- Relació entre unitats i conversió entre unitats 
d’un mateix sistema en la resolució de 
problemes. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Educació visual i plàstica: 
-  Unitats i instruments de mesura 

- 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 Repàs de conceptes 
Dossier 
activitat 

Gran grup 

15min Grups 
heterogenis 

(1r i 2n 
d’ESO) 

DESENV. 2 
Mesura d’una alçada 
conjuntament 

Dossier 
+mirall  
+cinta  

20min 

SÍNTESI 3 Sortim a mesurar Petit grup 55min 

 
Descripció: 
Per començar, el coordinador/a farà una breu explicació sobre la semblança de triangles, a 
mode de recordatori per als/les participants de 2n d’ESO, i introducció al concepte per als de 1r 
d’ESO. 
 
Seguidament, en gran grup, el coordinador/a, prendrà la mesura de la porta de l’aula, o 
estança, mitjançant un mirall i una cinta mètrica, tot explicant als/les participants els passos a 
realitzar; mentre ells/es completen la fitxa de l’activitat indicant el procediment de l’acció. 
 
Per acabar, els/les participants es distribuiran per grups, de com a màxim 5 persones, (els 
coordinadors/es vetllaran per la heterogeneïtat dels grup, composats per alumnes de 1r i 2n 
d’ESO); i sortiran a prendre mesures de l’entorn aplicant el procés de resolució explicat 
anteriorment. 
 
Ja que els/les participants de 2n d’ESO han treballat el Teorema de Tales, es preveu que ells 
siguin qui resolguin aquesta part de l’exercici, prèvia presa de mides per part dels/les 
participants de 1r d’ESO. 
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Materials: Fitxa de l’activitat, cinta mètrica, mirall. (Veure documentació per a coordinadors en 
Annex 2) 
 
Conclusió: 
Activitat que permetrà als/les participants reconèixer els avantatges de treballar amb mesures 
indirectes i conèixer la manera de fer-ho, tot practicant les unitats de mesura. 
 
 
16. Quina és la millor opció per tirar a porta en un camp de futbol?     
 

TÍTOL ACTIVITAT La millor opció per tirar a porta  DURADA 1h  

ÀREA Mesura +(Espai i forma) CATALOGACIÓ Practiquem i experimentem 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat basada en l’exercici de l’ARC, que pretén que els/les participants s’adonin, un cop 
més, de les matemàtiques són presents amb molts aspectes de la vida diària, en aquest cas en 
els esports, i més concretament en el futbol; a través de l’anàlisi de la posició òptima per a xutar 
a porta. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Practicar la representació a escala. 
2. Treballar la mesura d’angles amb transportador. 
3. Potenciar l’estimació i modelització dels problemes matemàtics. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el món 
físic. 

- Autonomia i iniciativa personal. 
 

- Dibuix d’objectes geomètrics a partir de dades 
(longituds i angles) mitjançant instruments de 
dibuix. 

- Aplicació de les equivalències entre diferents 
unitats en situacions on tingui sentit. 

- Ús de mesures directes per aprofundir en els 
conceptes de perímetre, àrea i volum. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Tecnologia: 
-  Escales i acotació 

- 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 Introducció activitat Dossier 
activitat 

Gran grup 10min 

- DESENV. 2 Desenvolupament a l’aula Individual 30min 
SÍNTESI 3 Pràctica a la pista - Gran grup 20min 

 
Descripció: 
El coordinador/a realitzarà una breu introducció sobre l’activitat que es durà a terme, tot 
repassant el senzill concepte d’escala 1:100 (un cm del paper equival a un metre de la realitat). 
 
Seguidament, els/les participants, mitjançant instruments de dibuix, i les indicacions de la fitxa 
d’activitat, realitzaran un croquis d’un camp de futbol i posicionaran a 7 jugadors (2 als punts de 
corner i un tercer al punt de penal; els 4 restants els poden ubicar on els hi sembli). Després es 
plantejaran la pregunta de “quin jugador està en la posició òptima per xutar a porta i encertar el 
gol”, responent per intuïció i sense càlcul previ. 
Posteriorment, amb l’ajuda d’un transportador d’angles, mesuraran l’obertura visual dels 
diversos jugadors respecte la porteria, i podran comprovar que qui té la posició òptima és el 
jugador situat al punt de penal. 
 
Per acabar, els/les participants, podran sortir a la pista i executar el xut des de diverses zones 
del camp, per adonar-se’n de la veracitat dels càlculs fets. 
Materials: Fitxa de l’activitat, llapis, goma, regle, transportador d’angles. (Veure Annex 2) 
 
Conclusió: 
Activitat que permetrà als/les participants exercitar les seves habilitats de representació alhora 
que treballen l’ús del transportador d’angles i les mesures directes, amb una temàtica tant 
atractiva per a ells com pot ser el futbol. 
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17. I abans del metre... com es mesurava?        
 

TÍTOL ACTIVITAT I abans del metre... com es mesurava?  DURADA 1h  

ÀREA Mesura CATALOGACIÓ Cultures 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat que pretén aproximar als/les participants a les mesures de longitud tradicionals 
catalanes (prèvies al metre) i que prenguin consciència de la necessitat i les avantatges de tenir 
un sistema global. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Conèixer les unitats de mesura catalanes, prèvies al sistema mètric decimal. 
2. Practicar els factors de conversió. 
3. Prendre consciència de la necessitat d’un sistema de mesura estandarditzat. 
4. Treballar la capacitat de transmissió de conceptes i respecte vers els d’altres. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el món 
físic. 

- Autonomia i iniciativa personal. 
- Comunicació lingüística. 
- Expressió cultural i artística. 

 

- Utilització de les diferents unitats de mesura en 
la resolució de problemes. 

- Aplicació de les equivalències entre diferents 
unitats en situacions on tinguin sentit. 

- Selecció i ús del tipus d’unitat per a cada 
situació de mesura. 

- Relació entre unitats i conversió entre unitats 
d’un mateix sistema en la resolució de 
problemes. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Ciències de la naturalesa: 
-  Canvis d’unitat. 

- 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 
Les unitats de mesura 
tradicionals catalanes 

Dossier 
activitat 

Gran grup 20min 

- DESENV. 2 Factors de conversió Individual 20min 

SÍNTESI 3 
Reflexió sobre la necessitat 
d’un sistema estandarditzat 

Gran grup 20min 

 
Descripció: 
Per iniciar l’activitat es preveu la lectura de l’article “mesures catalanes” on s’expliquen les 
unitats de mesura tradicionals. 
 
Seguidament, es durà a terme la realització de diversos exercicis de factors de conversió, amb 
les antigues unitats de mesura i el canvi a les actuals. 
 
A mode de síntesi, es realitzarà una reflexió grupal sobre els inconvenients que presenta el 
sistema de mesures tradicional respecte l’actual. 
 
Materials: Fitxa de l’activitat, llapis i goma. (Veure documentació per a coordinadors en Annex 
2) 
 
Conclusió: 
Activitat que permetrà als/les participants conèixer el sistema de mesura tradicional a 
Catalunya, alhora que practiquen els factors de conversió i la seva capacitat per a transmetre 
opinions i acceptar les d’altres. 
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18. Mesures amb pals, pedres i cordes        
 

TÍTOL ACTIVITAT Mesures amb pals, pedres i cordes  DURADA 
1h i 
10min 

ÀREA Mesura +(Espai i forma) CATALOGACIÓ Practiquem i experimentem 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Basada en una activitat de l’ARC, pretén fer reflexionar als/les participants, sobre com s’ho 
devien fer els nostres avantpassats per a fer una reconstrucció a escala de diferents figures 
geomètriques, com en prenien les mides i quins instruments utilitzaven. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Treballar la capacitat d’abstracció, intuïció i modelització respecte conceptes geomètrics 
treballats. 

2. Potenciar la capacitat inventiva de mesures directes sense instruments específics. 
3. Treballar la capacitat de transmissió de conceptes i idees i l’acceptació i respecte d’altres. 
4. Potenciar el treball en equip. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el món 
físic. 

- Autonomia i iniciativa personal. 
- Aprendre a aprendre. 
- Comunicació lingüística. 
- Expressió cultural i artística. 
- Social i ciutadana. 

 

- Reconeixement de la forma dels objectes en 
contextos diversos (l’arquitectura, l’art, la 
naturalesa, el disseny i la vida quotidiana). 

- Ús de mesures directes per aprofundir en els 
conceptes de perímetre, àrea i volum. 

- Aplicació d’instruments adequats en les 
mesures d’objectes. 

- Estimació a vista de mesures d’objectes que 
ens envolten utilitzant les unitats de mesura 
adequades. 

- Desenvolupament d’estratègies per determinar 
perímetres i àrees de figures planes a partir del 
perímetre i l’àrea de les figures elementals 
(rectangle, cercle). 

- Selecció i ús del tipus d’unitat per a cada 
situació de mesura. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

Ciències de la naturalesa: 
-  Unitats i instruments de mesura. 

- 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 Descripció de l’activitat 

Dossier 
activitat 

Gran grup 10min 

Grups 
heterogenis 

DESENV. 
2 

Com ho faríem per a fer un 
cercle i un quadrat Petit grup 

40min 

3 Com calcularíem la seva àrea 25min 

SÍNTESI 4 
Reflexió sobre les dades 
obtingudes 

Gran grup 15min 

 
Descripció: 
Inicialment, el coordinador/a durà a terme l’explicació del desenvolupament de l’activitat i els 
seus objectius. 
 
Per continuar, els/les participants es distribuiran per grups de 5membres com a màxim, i el 
coordinador/a vetllarà per a que siguin heterogenis (tenint en compte les capacitats i ritme 
d’aprenentatge de cadascun dels components); i procediran a pensar com realitzarien un cercle 
i un rectangle de les mides indicades en el full d’activitat a escala real. 
 
Un cop estan realitzades les figures, es preveu que els participants de cada grup especulin 
sobre el valor de l’àrea i el perímetre de la seva figura, i en facin la comprovació prenent la 
mida d’objectes propers com a referència. 
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En acabar es farà una posada en comú i el coordinador/a dirigirà una reflexió sobre les dades 
obtingudes, i com es faria una possible recreació de l’element generat, en un altre indret i amb 
uns/es altres participants. 
 
Materials: Fitxa de l’activitat, llapis, goma, cordes, pals i pedres. (Veure documentació per a 
coordinadors en Annex 2) 
 
Conclusió: 
Activitat que permetrà als participants reflexionar sobre les característiques de les formes 
geomètriques (cercle i rectangle), tot potenciant la capacitat de modelitzar conceptes adquirits i 
treballar la inventiva alhora de mesurar sense instruments específics (només amb objectes de 
referència). 
 
 
19. La geometria a la cuina          
 

TÍTOL ACTIVITAT La geometria a la cuina  DURADA 2h 

ÀREA Espai i forma CATALOGACIÓ La matemàtica que ens envolta 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat que pretén, mitjançant la temàtica de la cuina, treballar les formes geomètriques 
mitjançant diversos tipus de tall a les verdures d’una amanida i les fruites d’una macedònia. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Recordar i continuar la familiarització amb les diferents formes matemàtiques. 
2. Potenciar la capacitat visual-matemàtica i de detecció de figures en elements no 

matemàtics. 
3. Potenciar el treball en equip. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el món 
físic. 

- Autonomia i iniciativa personal. 
- Aprendre a aprendre. 
- Comunicació lingüística. 
- Expressió cultural i artística. 
- Social i ciutadana. 

 

- Descripció de figures de dues dimensions a 
partir de l’observació d’objectes de la realitat. 

- Detecció de simetries en l’entorn proper 
(natura, construccions...) i fer-ne la 
representació. 

- Reconeixement de la forma dels objectes en 
contextos diversos (l’arquitectura, l’art, la 
naturalesa i la visa quotidiana) 

- Descripció de la grandària, posició i orientació 
de les figures a partir de mosaics i elements de 
l’entorn real. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

- - 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 Descripció de l’activitat 

Dossier 
activitat 

Gran grup 10min 

Grups 
heterogenis DESENV. 

2 

Tria de les fruites i verdures i 
realització de talls segons 
indicacions de la fitxa 
d’activitat 

Petit grup 

50min 

3 
Anàlisi de les formes 
obtingudes 

40min 

4 
Realització de l’amanida i la 
macedònia 

20min 

 
Descripció: 
Inicialment, el coordinador/a durà a terme l’explicació del desenvolupament de l’activitat i els 
seus objectius. 
 
Per continuar, els/les participants es distribuiran per grups de 5membres com a màxim, i el 
coordinador/a vetllarà per a que siguin heterogenis (tenint en compte les capacitats i ritme 
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d’aprenentatge de cadascun dels components); i procediran a realitzar la tria de les verdures i 
les fruites per a dur a terme l’amanida i la macedònia respectivament. 
Un cop les hagin triat, i seguint les indicacions de la fitxa d’activitats, realitzaran els talls 
corresponents a les fruites i verdures escollides per a les receptes; prenent consciència de les 
formes geomètriques que han generat aquests talls. 
 
Posteriorment dibuixaran les diverses formes obtingudes, identificant quines són les formes 
geomètriques que es dedueixen de la representació. 
 
Seguidament, analitzaran la simetria dels objectes dibuixants, incorporant l’eix de simetria de 
les figures, si correspon. 
 
Al finalitzar, els grups acabaran de tallar els ingredients per elaborar l’amanida i la macedònia 
per l’hora de dinar. 
 
Materials: Fitxa de l’activitat, llapis, goma, ganivets, fruites i verdures. (Veure documentació per 
a coordinadors en Annex 2) 
 
Conclusió: 
Amb aquesta activitat, els/les participants podran continuar familiaritzant-se amb les formes 
geomètriques estudiades, a part de practicar el seu croquis a mà alçada i agilitzar el 
reconeixement de figures geomètriques en diversos contextos. 
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20. Construcció d’habitatges a la natura        
 

TÍTOL ACTIVITAT Construcció d’habitatges a la natura  DURADA 
2h i 
10min 

ÀREA Espai i forma CATALOGACIÓ Construïm 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Basada en una activitat de l’ARC, aquest exercici pretén fer que els/les participants prenguin 
consciència i analitzin les capacitats superficials de diverses formes possibles en les plantes de 
les construccions. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Prendre consciència de les característiques morfològiques dels habitatges segons la 
època i regió de construcció. 

2. Treballar el croquis a mà alçada. 
3. Treballar el concepte d’escala. 
4. Fer estimacions sobre superfícies concretes. 
5. Familiaritzar-se amb la construcció de figures, a escala real, amb instruments de mesura. 
6. Treballar la comunicació d’idees. 
7. Potenciar el treball en equip. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el món 
físic. 

- Aprendre a aprendre. 
- Comunicació lingüística. 
- Expressió cultural i artística. 
- Social i ciutadana. 

 

- Representació plana d’objectes en la resolució 
de problemes d’àrees. 

- Reconeixement de la forma d’objectes en 
contextos diversos (l’arquitectura, l’art, la 
naturalesa, el disseny i la vida quotidiana). 

- Utilització de models geomètrics per a la 
resolució de problemes recreatius i per a la 
determinació d’estratègies de resolució de jocs 
d’estratègia de tipus geomètric. 

- Representació plana d’objectes tridimensionals 
en la resolució de problemes d’àrees i volums. 

- Ús d’eines visuals en la representació i 
resolució de problemes de la vida quotidiana. 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES CONTEXTOS HISTÒRICS 

- - 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 
Habitatges segons èpoques i 
regions 

Dossier 
activitat 

Gran grup 20min 

Grups 
heterogenis DESENV. 

2 
Dibuix de propostes 
d’habitatges a escala 

Petit grup 

30min 

3 Càlcul de les superfícies 20min 
SÍNTESI 4 Construïm a l’exterior 60min 

 
Descripció: 
Com a introducció a l’activitat, el coordinador/a durà a terme una breu explicació mostrant 
diferents tipus d’habitatges, segons l’època de construcció i la regió, i conjuntament 
s’analitzaran les seves característiques morfològiques. 
 
Seguidament, els/les participants es distribuiran en petits grups (heterogenis de com a màxim 5 
components), per a pensar i dibuixar un mínim de 3 propostes d’habitatges, amb plantes de 
diferents formes geomètriques, a escala 1:100. 
 
En acabar, realitzaran el càlcul de superfícies, determinant la forma que proporciona la 
superfície més gran. 
 
Per acabar l’exercici, es durà a terme el replantejament de la planta de la construcció escollida 
mitjançant cinta mètrica, corda i guix. 
 
Materials: Fitxa de l’activitat, llapis, goma, cinta mètrica, corda i guix. (Veure Annex 2) 
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Conclusió: 
Amb aquesta activitat, els/les participants es familiaritzaran amb la representació plana 
d’objectes, amb factor de reducció i a escala real, mentre coneixen diversos tipus d’habitatges 
en funció de l’època i la ubicació 
 
 
21. Qui sap què?           
 

TÍTOL ACTIVITAT Qui sap què?  DURADA 
4h i 
10min 

ÀREA Estadística i atzar CATALOGACIÓ Practiquem i experimentem 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Amb aquesta activitat es pretén que els/les participants facin un estudi estadístic, exercitant els 
conceptes teòrics treballats en aquest bloc, com són l’ordenació de dades i el càlcul de 
paràmetres estadístics, entre d’altres. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Buidatge de dades i ordenació correcta d’aquestes per a posterior estudi estadístic. 
2. Realització de diagrama de barres. 
3. Realització de diagrama de sectors. 
4. Càlcul de paràmetres estadístics bàsics. 
5. Potenciar el treball en equip i fomentar sociabilitat. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Coneixement i interacció amb el món 
físic. 

- Tractament d’informació i 
competència digital. 

- Autonomia i iniciativa personal 
- Comunicació lingüística. 
- Social i ciutadana. 

 

- Disseny d’investigacions per abordar preguntes. 
- Recollida o identificació de dades a través 

d’observacions, enquestes i experiments. 
- Representació de dades utilitzant taules i gràfics 

adequats (diagrames de punts, de barres i de 
sectors). 

- Distinció entre dades qualitatives i quantitatives. 
- Utilització de les mesures de centralització 

(mitjana i mediana) i anàlisi del seu significat. 
- Comparació de representacions diferents d’un  

mateix conjunt de dades. 
- Elaboració de conclusions basades en dades. 
- Interpretació de gràfics i taules que representen 

dades estadístiques. 
- Formulació de preguntes, disseny d’estudis i 

recollida de dades sobre diferents característiques 
d’una mateixa població. 

- Organització de dades. 
- Selecció, creació i utilització de gràfiques adients: 

diagrames de barres, de línies i de sectors. 
- Utilització de les mesures de centralització: 

mitjana, mediana i moda i anàlisi del que 
representa cadascuna.   

CONNEXIONS AMB ALTRES 
MATÈRIES 

CONTEXTOS HISTÒRICS 

Ciències socials: 
-  Lectura, interpretació, construcció de 
taules estadístiques i de gràfics, de 
línies, de barres i de sectors. 

- 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 1 
Sortida i realització 
d’enquestes 

Dossier 
activitat 

Petit grup 

2h 

Grups 
heterogenis DESENV. 

2 Ordenació de dades 20min 

3 Diagrames (barres i sectors) 
1h i 

20min 
SÍNTESI 4 Càlcul mesures centralització Individual 30min 



 

46 
 

MÀSTER UNIVERSITARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT  
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT,  
FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D’IDIOMES 

TFM: COLÒNIES MATEMÀTIQUES 
ANNA PULIDO JIMÉNEZ 

ESPECIALITAT MATEMÀTIQUES 
 

COLÒNIES  MATEMÀTIQUES 

Descripció: 
Previ al inici de l’activitat els/les participants es distribuiran en grups heterogenis, de com a 
màxim 5 components. 
 
Aquest exercici tracta de la realització d’un estudi estadístic, i s’inicia amb la realització d’una 
enquesta efectuada pels/les participants, a la població de Moià, o altra població propera a la 
casa de colònies. Es realitzaran les següents preguntes: 

1. T’agraden les matemàtiques? 
2. Creus que tens bon càlcul mental? 
3. Sabries respondre ràpidament quant són (7x9)+(5x4)? 
4. Quin mosaic t’agrada més? (a escollir entre els 5 finalistes) 
5. Quina fotografia t’agrada més? (a escollir entre les 5 finalistes) 

 
Per a tenir una mostra representativa, i mitjanament extensa, caldrà que cada component del 
grup realitzi les preguntes a 4 persones diferents; així cada grup tindrà enquestades a 20 
persones, i entre tot el grup (de 30 components) tindran enquestades a 120 persones. 
 
A la tarda, es realitzarà el buidatge de dades i es procedirà a la seva ordenació, en petits grups, 
per a l’elaboració d’un diagrama de barres que representi a totes les preguntes realitzades. 
 
Posteriorment s’analitzarà quantes persones han respost afirmativament a les dues primeres 
preguntes i correctament a la tercera, quantes han respost negativament a una de les dues 
primeres preguntes responent correctament a la tercera, quantes han respost negativament a 
les dues primeres preguntes i han respost correctament a la tercera, i les mateixes 
combinacions però fallant la resposta a la tercera pregunta. Mitjançant les dades obtingudes es 
realitzarà un diagrama de sectors expressat en tant per cent. 
 
Per finalitzar l’activitat, i a mode de síntesi, i de manera individual, es realitzaran els càlculs dels 
paràmetres de centralització: mitjana, mediana i moda. 
 
En acabar el joc de nit d’aquest penúltim dia d’estada s’atorgaran, a part de la medalla de la nit, 
una medalla per a la fotografia més votada i una altra per al mosaic més votat. 
 
Materials: Fitxa de l’activitat, llapis, goma, calculadora + material necessari per a l’excursió. 
(Veure documentació per a coordinadors en Annex 2) 
 
Conclusió: 
Activitat que permetrà als/les participants posar en pràctica els conceptes teòrics que s’han 
treballat a l’aula, fent un estudi estadístic complert. 
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22. Jocs d’atzar           
 

TÍTOL ACTIVITAT Jocs d’atzar  DURADA 
2h i 
30min 

ÀREA 
Estadística i atzar + 
(Espai i forma) 

CATALOGACIÓ Practiquem i experimentem 

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Recull de diverses activitats de la xarxa, que pretenen que els/les participants passin una 
estona divertida practicant la probabilitat amb els jocs d’atzar. 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

1. Potenciar l’agilitat i visió estratègica en els jocs d’atzar. 
2. Conèixer la “Llei dels grans nombres” i la “Llei de Laplace”. 
3. Aplicar les lleis estudiades en la resolució de problemes concrets. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS 

- Autonomia i iniciativa personal 
- Comunicació lingüística. 
- Social i ciutadana. 

 

- Identificació de successos probables o no 
probables i discussió del grau de probabilitat 
(qualitatiu) utilitzant expressions com: segur, 
igualment probable i probable. 

- Predicció de la probabilitat de resultats 
d’experiments senzills i comprovació de les 
prediccions a través de la prova experimental 
reiterada. 

- Identificació de la probabilitat d’un succés amb un 
nombre comprès entre 0 i 1. 

- Utilització de les TIC com a suport per a la 
realització de càlculs i simulacions. 

- Utilització de la proporcionalitat per assignar 
probabilitats a resultats d’experiments aleatoris o 
simulacions i sotmetre a prova les prediccions. 

- Utilització del vocabulari adequat per descriure i 
quantificar situacions relacionades amb l’atzar.   

CONNEXIONS AMB ALTRES 
MATÈRIES 

CONTEXTOS HISTÒRICS 

- - 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
RECURS 

 
ORG. 

SOCIAL 
TEMPS 

ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

INICIALS 
1 

Activitat inicial experimental de 
probabilitat amb daus 

Dossier 
activitat 

Parelles 
20min Parelles 

homogènies 
2 Joc d’estratègia  30min 

DESENV. 

3 
Explicació de Lleis (els grans 
nombres i Laplace) 

Gran grup 20min 

- 4 
Activitat de càlcul de 
probabilitats 

Gran grup 
i 

individual 
30min 

5 Desenvolupament de daus Individual 20min 
FINAL 6 Quin dia vas néixer? Gran grup 30min 

 
Descripció: 
Per iniciar el tema es preveuen dues activitats en parelles: 

- La primera consisteix en realitzar 10 tirades amb dos daus i comprovar els valors 
obtinguts per, posteriorment, reflexionar sobre quin és el número que té més 
probabilitats de sortir.  

- La segona activitat és un joc per parelles on cada jugador ha de pintar el seu taulell 
(una quadrícula de 10x10) tenint en compte el número que li surti en cada tirada de dau 
(que correspondrà al nombre de caselles que pugui pintar) i que aquestes caselles han 
d’estar totes en la mateixa columna. 
Posteriorment es reflexionarà sobre quina és la millor estratègia per a pintar el quadre 
complert. 
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Els/les participants, han de tenir en compte que ens els jocs d’atzar i estratègia, tot i que es 
pugui utilitzar una estratègia millor, que augmenti la probabilitat de guanyar, la influència de 
l’atzar fa imprevisible el resultat final del joc. 
 
Per continuar, el coordinar/a de l’activitat realitzarà una breu explicació de les lleis dels grans 
nombres i Laplace, per a prosseguir fent exercicis de càlcul de probabilitats. 
 
La primera part del següent exercici, extret íntegrament d’un conjunt d’activitats elaborades per 
L’Institut El Sui, es fa en gran grup i es basa en la realització d’una taula de dades analitzant el 
color dels ulls dels nois i les noies que participen en l’exercici, i una altra taula recollint el 
nombre de germans que te cadascun. 
Amb aquestes dades prèvies es tracta de respondre, individualment, a la resposta de “quina 
probabilitat hi hauria de que els nois s’enamoressin d’una companya d’ulls blaus”, i “quina 
probabilitat hi hauria de que les noies s’enamoressin d’un company d’ulls blaus”. El color dels 
ulls es pot modificar segons convingui (si no hi ha participants d’ulls blau).  
I posteriorment respondre a la pregunta de “quina és la probabilitat d’enamorar-se d’un 
company/a que tingui el mateix nombre de germans/es que tu”. 
 
Seguidament, aprofitant l’ús de daus en diversos jocs d’atzar, i fent un parèntesi en la temàtica, 
practicarem el bloc d’espai i forma analitzant els desenvolupaments correctes de cubs. 
 
Per finalitzar les colònies, es realitzarà l’activitat de “Quin dia vas néixer?” on s’ensenya la 
metodologia del joc matemàtic “d’encertar” el número de naixement d’un company/a. 
 
Material: fitxa de l’activitat, llapis, goma, daus. (Veure documentació per a coordinadors en 
Annex 2) 
 
Conclusió: 
Activitat que permetrà als/les participants familiaritzar-se amb la temàtica dels jocs d’atzar, i la 
probabilitat, practicant amb diversos jocs i coneixent la metodologia de “predicció” dels 
esdeveniments. 
 
 
VINCULACIONS           
 
Màster-TFM            
 
Moltes són, sinó totes, les assignatures del Màster on se’ns ha fet adonar, i recordat 
reiteradament, la importància de treballar les competències bàsiques a l’ESO; fet que ajuda als 
alumnes/as en la seva educació social i ciutadana: a viure i conviure en el món actual.  
 
En assignatures com “Ensenyament de les Matemàtiques” o “Innovació”, han ofert molts i 
variats recursos per a la impartició de sessions motivadores i “riques”, on es prioritzi la 
participació de l’alumnat. 
 
I se’ns ha fet adonar, també, de la importància de la pràctica, la prova-error-detecció-correcció, 
la participació, implicació i motivació, a l’hora d’adquirir coneixements, assimilar-los i mantenir-
los. 
 
Aquests principis i guies no es perden de vista en l’elaboració del TFM, fet que determina la 
programació d’activitats on s’aprengui practicant, i el treball de competències bàsiques sigui 
tothora present. 
 
 
Pràcticum-TFM           
 
Després de diverses converses mantingudes amb el alumnes del pràcticum, de 3r d’ESO, i 
amb l’observació del seu comportament en les sessions realitzades, he pogut comprovar que el 
treball a partir de dossiers guia els hi agrada i els hi és positiu, ja que els serveix 
d’acompanyament en l’activitat a realitzar i els fa ser autosuficients -perquè pràcticament no 
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necessiten ajuda externa per entendre el que s’ha de fer, com fer-ho i posar-ho en pràctica- fet 
que els aporta seguretat en sí mateixos. 
També he pogut observar, i comprovar, que una breu introducció històrica amb anècdotes 
“divertides” i/o fets curiosos, a part d’ubicar-los en l’activitat a realitzar i l’època del tema a 
tractar, els fa centrar l’atenció i els motiva a fer les activitats sobre aquell “curiós personatge” o 
aquell “esdeveniment/fet/situació històric/a”. 
 
Igual que les sessions del Màster, les observacions extretes de la pràctica de l’exercici docent, 
es tenen en compte a l’hora de l’elaboració del TFM, i s’apliquen en les activitats previstes 
mitjançant el treball amb dossiers guia i preveient sessions de caire històric. 
 
 
VALORACIÓ I CONCLUSIONS         
 
Es pot afirmar el compliment d’objectius previs respecte el treball de competències i el treball 
curricular de 1r i 2n d’ESO: 
 
Es treballen totes les competències per ordre de prioritats preestablertes: Autonomia i iniciativa 
personal, Expressió cultural i artística, Social i ciutadana, Coneixement i interacció amb el món 
físic, Comunicació lingüística, Aprendre a aprendre i tractament de la informació i competència 
digital. A banda de la Competència matemàtica, que és present en totes i cadascuna de les 
activitats previstes. –Veure apt. “Treball de competències”- 
 
I pel que fa al treball curricular, es treballen un 72% dels ítems previstos en el currículum de 1r 
d’ESO, i un 44% dels ítems previstos a 2n d’ESO; amb un treball general del 58% de 
currículum conjuntament. 
 
La classificació de blocs de continguts, amb més ítems treballats a menys, és el següent: 

- 82% Mesura (86% a 1r d’ESO i 75% a 2n d’ESO) 
- 76% Estadística i atzar (86% a 1r d’ESO i 64% a 2n d’ESO) 
- 74% Espai i forma (100% a 1r d’ESO i 55% a 2n d’ESO) 
- 53% Canvi i relacions (56% a 1r d’ESO i 50% a 2n d’ESO) 
- 21% Numeració i càlcul (42% a 1r d’ESO i 0% a 2n d’ESO) 

 
Val a dir, que tot i que en aquesta classificació venç en bloc de “Mesura”, en el rànquing  
respecte el treball d’activitats, surt guanyador el bloc d’”Espai i forma” que, com s’havia previst, 
eren els continguts on s’havia previst més reforç degut a les mancances generals en aspectes 
geomètrics. Per tant, de les 22 activitats programades: 

- 15 treballen continguts d’Espai i forma 
-   7 treballen continguts de Mesura 
-   5 treballen continguts de Numeració i càlcul 
- 15 treballen continguts d’Espai i forma 
-   3 treballen continguts de canvi i relacions 
-   2 treballen continguts d’Estadística i atzar 

 
Els objectius previstos respecte la motivació de l’alumnat considero que queden assolits vist 
que les activitats elaborades són de temàtica variada, amb una matemàtica pràctica i intuïtiva 
tal i com es preveia inicialment. 
Pel que fa al treball de contingut matemàtic històric es considera assolit ja que cada dia, es 
programa l’activitat de “La història de la nit” on es treballen diferents cultures des del punt de 
vista de la seva evolució matemàtica. 
 
En referència al material elaborat, i cercat, he de dir que per manca de temps no l’he pogut fer 
tant extens i complert com tenia previst i m’hagués agradat; tot i així, resten fetes totes les 
fitxes descriptives de les activitats, mitjançant les quals es poden dur a terme totes i cadascuna 
de les activitats programades. 
 
Concloure dient que ha estat força enriquidora la realització de totes les activitats, i la recerca 
de diversos exemples d’exercicis, ja que em seran de gran ajuda i suport en la meva futura 
pràctica docent.  
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REFERÈNCIES I WEBGRAFIA          
 
Textos normatius 
 
Catalunya. Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en 
el medi natural. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7 de març de 2003, núm. 3838. 
(Correcció d’errades, 22 d’abril de 2003, DOGC núm. 3868, p.7923) 
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