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Centenes, desenes i unitats! 

 
 
Objectius 
 
Reconèixer el valor posicional de les xifres amb números fins a tres xifres per 
facilitar la descomposició. 
 
Descripció de l’activitat  
L’activitat s’inicia amb material manipulatiu, reglets d’unitat, desena i 
centena formant números en parelles, escrivint-los representant-los. 
Paral�lelament a l’activitat de manipular els reglets es treballa diàriament la 
visualització de quantitats i números mitjançant un quadern seguint la 
filosofia dels bits del programa d’estimulació primerenca. L’activitat  
consisteix en passar les pàgines del quadern davant del grup mirant i/o dient 
el número corresponent. Més endavant ho pot  verbalitzar l’alumnat i més 
tard encara el quadern de “Bits matemàtics” pot quedar al racó de 
matemàtiques o biblioteca de la classe. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
Es treballa: el valor posicional de les xifres, unitats, desenes i centenes. 
El principal procés que es treballa és la representació. 
Aquest treball pot ajudar a desenvolupar bàsicament la competència 
matemàtica i l’autonomia i treball personal. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
L’activitat s’adreça especialment a 2n curs però també es pot utilitzar a 1r 
per introduir el concepte de centena de manera més global i a 3r per 
reforçar-lo si cal. A més es poden ampliar o reduir les quantitats dels bits i 
s’adequa més i millor als cursos citats. 
 
Temporització  
És una proposta que ha de  durar diverses sessions però de manera breu, cinc 
minuts i potser a l’inici de curs és el moment més adequat. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Seguir la filosofia dels bits d’intel�ligència del programa d’estimulació 
primerenca és la metodologia adequada. Sempre s’hi poden fer variacions 
depenent de l’alumnat. Així que el mestre anirà passant les pàgines alhora 
que diu la quantitat que representa el número.  
Aquesta activitat ajuda a desfer l’error prou natural d’escriure els números en 
forma sumativa: 300204 en lloc de 324. 
 
 
Recursos emprats i documents adjunts  
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Material: Quadern amb les fotos i números: bits de matemàtiques, reglets 
(unitats, desenes i centenes) 
Document adjunt:  

• Foto caixa reglets per treballar manipulativament 

• Fotos descomposició números per muntar quadern 

• Números per muntar quadern 

• Tapa quadern “ Bits matemàtics” 

 

 

 
 
 
 


