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Títol:  Fem Matemàgia amb el cuc!!! 

 

Objectius  
 
- Reconèixer, escriure i dir els 20 primers 

nombres.   
- Comprendre i utilitzar el comptatge dels 20 

primers nombres. 
- Iniciar-se i desenvolupar agilitat mental en la 

descomposició additiva dels 20 primers 
nombres. 

- Verbalitzar les idees i processos seguits en la 
resolució de l’activitat. 

- Utilitzar el cuc com a eina de càlcul i visualitzar relacions numèriques 
dels 20 primers números. 

 
Descripció de l’activitat  
 
A cada una de les aules d’EI i 1r de primària de l’escola tenim instal·lat un 
cuc de boles en el que fem diverses activitats de numeració i càlcul. 
 

L’activitat “Fem Matemàgia amb el cuc” passa per diferents fases depenent 
sempre del moment en què es troba el grup. 
 
En una fase inicial, per tal de donar a conèixer l’activitat, el/la mestre/a 
davant del grup demana a un nen o nena que digui un número i els explica que 
el separarà en el cuc sense comptar, de cop. És a dir, farà màgia. 
En aquest joc podem distingir 3 moments bàsics: 
 
1r. El nen/a diu el número:  un cop l’ha dit, el busquem en algun lloc de la 
classe on el puguem trobar ( a la recta numèrica, a la llista de classe, 
preguntem si algú el sap escriure, etc) i finalment l’anotem a la pissarra. 
Podem prescindir de buscar-lo però sempre l’acabem escrivint a la pissarra. 
 
2n. El/la mestre/a separa les boles de cop, sense pensar-s’ho i demana als 
nens i nenes:  Ho he fet bé?  Com podem saber si ho he fet bé? 
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Convé fer-ho malament expressament algunes vegades, per assegurar-nos que 
entenen allò que fem i per facilitar la comprensió dels que no ho entenen. 
Sovint en aquest punt i si estem atents als comentaris dels nens i nenes 
podem mantenir converses matemàtiques molt interessants i profitoses.   
 
3r. Comptatge: arribem a la necessitat de comptar per saber si s’ha fet bé la 
separació.  
És molt important que anem treballant el fet que cada bola representa un 
número.  Es per això que el comptatge el farem tots plegats i anirem passant 
boles al mateix temps que les anem comptat.  No  comptarem una bola fins 
que no l’haurem moguda .  Perquè això és pugui fer correctament és 
important que quan el/la mestre/a separi les boles per representar el número 
hagi deixat un espai important  per davant de les boles, per poder-les moure 
en el moment del comptatge i així marcar molt bé la relació un numero una 
bola. 
 
 
Unes sessions més endavant, quan els nens i 
nenes ja han entès el funcionament del joc i 
han començat a veure relacions numèriques, 
seran ells els encarregats de fer de 
matemàgics i matemàgiques.   
 
Seguirem els tres moments esmentats 
anteriorment i de la mateixa manera.  
Afegirem, però, una pregunta després que el 
nen o nena hagi separat les boles de cop:  
Què has pensat per a separar-les per aquí? D’aquesta manera iniciem la 
verbalització que ens permetrà saber els coneixements emprats pel nen/a i 
que a més a més moltes vegades servirà perquè altres nens i nenes facin seus 
els coneixements explicats pel company. 
 
Després de fer la darrera activitat en gran grup, afegim una activitat en grups 
de dos per a jugar a fer matemàgia amb els cucs petits de 10 o 20 boles.  Un 
nen fa de matemàgic (separa de cop el número que li diu el company) i l’altre 
li diu el número i fa el compteig per veure si el company ho ha fet bé. Després 
s’intercanvien els papers.  Aquesta activitat en petit grup ha de ser de curta 
durada (màx. 15 min) però és molt potent si els nens i nenes la poden anar 
fent sovint (cada dues o tres setmanes). És difícil estar al cas de les converses 
que es produeixen simultàniament a cadascuna de les parelles, però s’hi diuen 
coses molt interessants. 
 
Aquesta darrera activitat en petit grup ens permet introduir el cuc com a eina 
de càlcul.  A partir d’aquí els nens i nenes utilitzen el cuc en les situacions de 
càlcul en que ho necessiten, evitant així l’utilització dels dits i preparant el 
pas al càlcul mental. 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Aquesta activitat va adreçada a nens i nenes de P5 i 1r.  També per a l’aula 
d’acollida i a l’aula de necessitats educatives especials. 
 
Temporització  
 
Com ja hem esmentat anteriorment és una activitat de curta durada (10-15 
min) setmanal o quinzenal.   
 
Recursos emprats i documents adjunts  
 
En la foto principal podem veure els materials necessaris per realitzar aquesta 
activitat: 
Un cuc gran per a tota la classe.  Fet amb boles de porexpan o pilotes de  
ping-pong.  Pintades amb dos colors i col·locades en grups de 5 alterns. 
Cucs petits per al treball individual o petit grup. La mateixa distribució que 
en el cuc gran.  Les boles, en aquest cas, les podeu trobar ja fetes en 
distribuïdors de material escolar i en l’apartat de seriacions. 
Finalment, i això ja és opcional, el barret de matemàgic/a. 
 
Podem ampliar l’activitat amb un applet (recurs TAC), traduït al català, del 
Freudenthal Institut.  L’applet es diu “A cop d’ull”. 
http://www.fi.uu.nl/en/cat/welcome.xml?number=00203  
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