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Títol:  UNA CASETA PER A JUGAR 

 
Objectius  
 
Comprendre la necessitat de planificar el treball 
Descobrir mètodes per a comunicar informacions  precises sobre les 
característiques observades : el dibuix esquemàtic i la mesura 
Descobrir la necessitat d’acordar un patró de mesura 
Comunicar el propi pensament matemàtic 
 
Descripció de l’activitat  
 
En aquesta situació es planteja un problema real com un joc. Es tracta de 
dividir la classe en dos grups i cadascun construeix una caseta amb cartró.  
L’objectiu del joc és aconseguir copiar la caseta sense veure-la, a parir de la 
informació lliurada per l’altre grup.  
L’alumnat haurà d’interpretar la realitat i descriure-la utilitzant la mesura, el 
dibuix i la descripció. Haurà de planificar el procés, plantejar hipòtesis, fer 
deduccions, analitzar variables, construir instruments i sobretot comprendre 
el què significa mesurar (comparar amb un patró acordat o unitat) i 
comunicar. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Recollir i transmetre la informació sobre les característiques de la caseta per 
a fer-ne una igual. 
Utilitzar els processos de raonament i prova i també els de comunicació  i 
representació. 
Mesurar i utilitzar una unitat arbitrària però de comú acord sorgeix com a 
necessitat en aquesta situació. 
Planificar i buscar una estratègia que suposarà prendre petites decisions, fet 
que incideix en la progressiva adquisició d’autonomia i de confiança en les 
pròpies capacitats. 
Centrar l’atenció en un objecte compartit i fer un primer assaig de 
col·laboració malgrat les característiques psicològiques de l’edat. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
S’adreça a l’alumnat del curs final d’educació infantil o de primer de primària 
així com  a alumnes de primària amb necessitats educatives especials. 
 
Temporització  
 
Quinze sessions de mitja hora cadascuna per a l’etapa Infantil.  
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
Activitat molt competencial atès que s’empren tots els llenguatges que els 
alumnes estan aprenent: verbal, icònic i matemàtic ( paraules, dibuixos i 
números).   
Incideix en la precisió de la comunicació i fa que els alumnes es posin en el 
lloc d’altri. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
Per iniciar l’activitat cal formar dos grups amb els alumnes de la classe. Cada 
grup està dinamitzat per un ensenyant. Es treballarà de forma col·lectiva i 
serà l’ensenyant qui anirà acompanyant el procés de raonament de l’alumnat 
recollint aportacions i plantejant noves preguntes. També serà l’adult qui 
resoldrà els problemes tècnics de tallar i enganxar les peces. 
 
Es demana a cada alumne que dibuixi la casa més bonica del món. Amb tota 
mena de detalls. 
 S’exposen tots els dibuixos i es fa una votació per escollir la casa que el grup 
construirà. 
Cada grup construeix amb cartró ( o cartró ploma)  la cara de davant de la 
casa.  
Una vegada construïda i pintada la peça cal que entre tot el grup es descrigui 
emprant tots els llenguatges possibles: verbal, visual i matemàtic. Aquesta 
informació s’ha de convertit en un document escrit, dibuixat, pintat i mesurat 
que anomenarem  plànol.  Després d’una posada en comú cada alumne fa una 
tasca: descripció d’una part, dibuix, mesura, etc. Es recullen les informacions 
en un document després de presentar-ne un esborrany. 
Aquesta informació és intercanviada pels dos grups per tal que l’altre grup 
pugui construir, a partir de les informacions, l’altra casa. 
La informació es pot passar dintre d’un tub de cartró, com uns veritables 
plànols. 
Cada grup analitza la informació rebuda i fabrica la façana principal de la 
casa. 
Per rebre informació de les següents parts: darrere, dreta, esquerra, base i 
teulada cal retornar prèviament els documents rebuts de la fase anterior. 
Cada part ha d’encaixar amb les parts ja construïdes. 
Les dues cases: la pròpia i la còpia de l’altra es fan peça a peça en sis fases. 
Al final del projecte cada grup mostra la seva casa i la còpia que han fet de 
l’altra casa.  
Els grups analitzen les semblances i diferències entre la casa pròpia i la còpia 
feta per l’altre grup. Verbalitzen la precisió de cada part de la casa copiada i 
comenten quina informació els ha resultat més útil i precisa. 
 
 
 
Recursos emprats i documents adjunts  
 
- Material de treball per a l’alumnat: “MA_UNA CASETA PER A JUGAR.doc”. 


