
Títol: MATERIAL INESPECÍFIC

Objectius 

 Desenvolupar l’interès per la descoberta 
 Manipular els diferents materials i explorar-los amb els sentits.
 Apropar-se al coneixement de nocions, fets i conceptes que ajuden a interpretar

el que ens envolta. 
 Reconèixer qualitats, quantitats, mides, mesures i relacions a l’espai. 
 Observar i comunicar els fets que es deriven dels seus jocs. 
 Compartir descobertes entre els infants. 

Descripció de la proposta 

El material inespecífic està format per objectes de la vida quotidiana, elements naturals i de
reciclatge. És  utilitzat  pels  infants  de  múltiples  maneres,  trobant  ells  mateixos  totes  les
possibilitats de combinació i arribant a fer les primeres estructures de lògica-matemàtica. 

Els infants mitjançant l’observació i manipulació arriben a fer:

- Relacions qualitatives  (distingir  colors,  formes,  olors,  textures,  sonoritat...,  fer
aparellament i classificacions)

- Relacions quantitatives (comparar molts i pocs, molts i un, noció de menys i de
més, agrupar elements...)

- Comparació de mides  i mesures (gran, petit, mitjà, llarg...)

- Relacions espacials i tipològiques (fora, dins, davant, darrere, sobre sota...)

Aspectes didàctics i metodològics 

El  material  inespecífic  es  presenta  de  manera  atractiva  per  tal  que  els  infants  explorin  i
experimentin i així d’aquesta manera afavorir experiències relacionades amb els conceptes de
qualitat, quantitat i  el treball espacial. 
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L’adult davant d’aquesta proposta de joc manté una actitud d’observació; només  intervé en
moments puntuals  i posant paraula a l’acció de l’infant.

Recursos emprats 

Petxines, esponges naturals,  pots o ampolles de vidre gruixut,  cilindres i  cons de cartró, de
plàstic, de metacrilat, tapadores de llaunes de pots de conserva o llet en pols, imants, embuts,
cadenes, rajoletes de piscina, trossets de roba, cintes, vetes i cordons, taps de suro, claus de
pany, argolles de tovalló, anelles de cortina de fusta o metall,  cèrcols de goma de cafetera,
agulles d'estendre de fusta, bigudins de perruqueria de fusta, rul·los, boixets de fer puntes al
coixí,  trossos de cadena fina i  trossos  de manega....  contenidors (capses sense tapa,  porta-
rotllos de paper de cuina de fusta i de metall, pots de metall...).
La possibilitat de materials diversos és innumerable. Hi té molt a veure la imaginació dels adults
que preparen la proposta.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Infants de 0 a 3 anys, tot i que aquestes propostes poden ser adequades per infants de 3 a 6
anys o més grans.

Autoria
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