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Les polseres i collars 

 
 
Objectius 
 
Descobrir la relació que hi ha entre les seriacions i la multiplicació. 
 
Descripció de l’activitat  
 
A partir d’una seriació d’una polsera d’una alumna  representar-la, descobrir 
el patró, predir com serà la que ocupa un nombre determinat , expressar-ho 
en forma de taula. També escriurem la taula del 4 a partir de la pregunta:  
Quin lloc ocupen els elements de color vermell? 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Es treballa: la seriació, el patró, la representació i la noció de multiplicació. 
 
Els principals processos que s’utilitzen són les connexions, ja que es fa una 
representació geomètrica i es relaciona amb els números i les operacions, el 
raonament i prova perquè s’actua a partir de preguntes que ajuden a trobar 
regularitats i a organitzar-les i justificar-les, i la representació ja que per 
treballar la idea es parteix d’elements, es passa a dibuix i posteriorment a 
expressió numèrica i la resolució de problemes perquè l’activitat parteix 
d’una situació real i una pregunta. 
 
Aquest treball pot ajudar a desenvolupar la competència matemàtica i la 
d’aprendre a aprendre ja que s’utilitza una forma de treballar que es pot 
aplicar a altres situacions (treball per parelles) 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
La situació va sorgir en una aula de 2n així que es treballà a C. Inicial de 
manera manipulativa però també és adequat per C. Mitjà ja que és el cicle 
del treball a fons del concepte de multiplicació. A C. Superior el podem 
treballar també per relacionar-ho amb la comprensió del residu en una divisió 
i així poder anticipar com serà l’element número qualsevol d’una seriació. 
 
Temporització  
 
És una proposta que pot durar dues  sessions. Una primera de treball en 
parelles, de representació, i una segona de descobertes i de proposar què 
passaria amb seriacions de patró variat. 
  
Aspectes didàctics i metodològics 
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El treball es va proposar a partir d’una polsera de classe i ja té un punt de 
motivació perquè van estar dies portant polseres, observant patrons i dient 
quina taula de multiplicar es podria treballar. 
El treball fet a partir d’una pregunta a la pissarra i sobretot  treballar en 
parelles deixant el temps suficient. 
És important que siguin els propis nens i nenes els que vagin arribant mica en 
mica al concepte de patró. Amb aquesta activitat penso que hi descobreixen 
un sentit més a les seriacions que ja fan des del Parvulari.  
 
 
 
 
 
Recursos emprats i documents adjunts  
 
Material: polseres, elements de colors (perles), paper, llapis de colors. 
 

Document adjunt (descripció detallada): Polseres i collars. doc 

 

 

 
 
 
 


