
Títol:  GIMCANA MATEMÀTICA AL PATI

Escola Montbui
Objectius 

- Treballar les mesures de longitud (m, cm i dm) i de capacitat en situacions reals.

- Aprendre com calcular el perímetre i àrees de diferents espais.

- Utilitzar estratègies per resoldre problemes.

- Seleccionar la unitat i l’instrument més adient. 

Descripció de la proposta 

Es tracta  de fer  una gimcana  al  pati  on  els  alumnes hauran  de donar  resposta  a
diferents enigmes o problemes. 
Aquests enigmes els trobaran en forma de 10 proves on hi haurà el material necessari
així com les indicacions per resoldre la prova. 
S'organitzaran en grups de 3 o 4 alumnes i hauran d'acordar les respostes de cada
prova. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Es  farà  mitjantçant  enigmes  (problemes)  en  equips de  tres  alumnes  barrejats

heterogèniament. La sessió està pensada per una durada d’ 1:30h (tarda de racons). A

l’acabar una prova, cal que busquin  a la mestra per ensenyar el resutat obtingut i poder

anar a la prova següent.  Mestra: dinamitzadora i  guia (ajuda a resoldre les proves

provocant la reflexió en grup, discussió d’estratègies….). Finalment, es farà una posada

en  comú  dels  resultats  obtinguts,  dificultats,  la  prova  que  més  els  ha  agradat…

L’avaluació la faran els propis alumnes juntament amb la mestra.
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És important que tots els membres del grup estiguin d’acord amb els mateixos resultats

(tots han de fer l’activitat i omplir la fitxa corresponent), cal que expressin els resultats

en els unitats correctes.

Recursos emprats 

Làmines instruccions per a cada prova: títol, descripció, espai i materials necessaris.
Materials per a cada grup: cinta mètrica i full de respostes. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Els continguts treballats han estat les mesures de longitud i capacitat, càlcul de l'àrea i
el perímetre i la proporcionalitat. Les competències principals: Matemàtica, Aprendre a
aprendre,  Lingüística,  Autonomia  i  Iniciativa  personal.  El  procés  emprat  ha  estat
l'aprenentatge basat en problemes a través d'un treball en grup. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Aquesta  activitat  s'adreça  a  un  grup  classe  d'alumnes  de  l'etapa  de  primària.  En
qualsevol cas, es podrien adaptar les proves als diferents nivells però com a format de
gimcana matemàtica al pati, podria ser aprofitada per a qualsevol edat a partir de 6-8
anys. Potser també es podria complementar per a alumnes del primer cicle d'ESO. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
És  una  proposta  interdisciplinària  ja  que  treballa  continguts  específics  de  l'àrea  de
matemàtiques però també podria incloure altres continguts d'educació física, expressió escrita
en llengua catalana o inclús, educació en valors. 
Per tal de donar-li seguimenta aquesta proposta, també podriem fer que els alumnes de Cicle
Superior dinamitzessin la gimcana per a grups d'edats inferiors. 
O bé es podrien fer grups internivells on es poguessin relacionar i ajudar els uns als altres. 

Documents adjunts
Document per al professorat: Presentació_taller
Document per  a l'alumnat: Proves_gimcana mates
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