
La Recta numèrica amb pilotes enfilades 
 

Descripció del material 
 
La recta numèrica que es ressenya consisteix en 10 pilotes de ping pong, cinc de cada 
color, enfilades en un fil de pescar i posades a una alçada que quedin a l’abast dels nens 
i nenes perquè les puguin moure. 
Es tracta d’un material econòmic i de fàcil accés, que permet una representació de la 
quantitat que té moltes semblances amb els dits de la mà (cinc boles de cada color – cinc 
dits a cada mà) que els nens i nenes coneixen bé. Aquest material, a l’hora, ofereix una 
visió de la quantitat més permanent i objectiva que els dits de la mà i és molt fàcilment 
manipulable.  
 
Imatge  
 

.  

Continguts 
 
Amb aquest material es pot treballar  

 la representació de les quantitats 
entre 0 i 10 comptant i separant les 
boles 

 la visió d’un cop d’ull de la quantitat, 
és a dir, sense comptar-les una a una 

 la localització espacial dels nombres.  

 La suma i resta de nombres amb 
resultats més petits de 10 

 Veure el nombre com la composició 
d’altres des del començament 

 
Propostes d’aplicació didàctica 
 
- la mestra separa un nombre determinat de boles, per exemple 3 i pregunta quantes 

n’hi ha. Si cal, es pot deixar que un nen o una nena s’acosti i les compti una a una. 
Aquesta proposta es pot repetir amb tots els nombres fins a 5 en el primer moment 

 

 
 
- La proposta complementaria a l’anterior és la de demanar que s’acosti algun nen o 

nena i el o la mestra li demani que sigui ell el que separi per exemple, 4 pilotes, jugant 
primer amb els nombres fins a  5 

 

 
 
Ben aviat hi haurà algú que separarà les pilotes sense comptar-les d’una en una. És 
un moment interessant per demanar Com ho ha fet per saber que n’hi havia 3 sense 
comptar-les?. Generalment diuen “perquè ho he vist” fent referència a que han captat 
la quantitat de manera global i l’han pogut reconèixer de sobte. Convé estimular 
aquesta conducta deixant que convisqui amb la de comptar d’un en un mentre calgui 
però amb l’objectiu que fins a 5 es reconeguin les quantitats de manera global.   

 



- Insistint en aquestes propostes s’acabarà aconseguint que reconeguin fàcilment 1, 2 i 
3 d’un cop d’ull i que vagin trobant estratègies per reconèixer els altres nombres. Si es 
pregunta sovint com ho fan per reconèixer un determinat nombres sense comptar d’un 
en un aconseguirem explicacions com ara:  
 

 
el 4 perquè en falta un per cinc 
 

 
el 5 perquè són tots els del mateix color 
 

 
el 6 perquè és 5 més un 
 

 
el 9 perquè en falta un per ser-hi tots 
 

 
el 10 perquè hi són tots, o perquè n’hi ha 5 i 5 
 

El set i el vuit costen una mica més de “veure” durant el parvulari, tot i que sovint hi ha 
algú que diu són cinc i dos pel set. 
 
Convé no forçar, simplement convidar a explicar-ho i deixar que vagin arribant a aquest 
moment de consciència del que estan fent per reconèixer un nombre, en el moment que 
estiguin preparats per fer-ho.   
 
- Quan es domini el reconeixement dels nombres sobre la recta, es pot fer un pas més i 
proposar sumes. Es separen primer dues boles i a continuació 3 boles més, el resultat és 
tant evident com la lectura dels nombres que han fet fins al moment. Aquest nivell es pot 
acompanyar de l’escriptura de l’operació, que es pot fer com una transcripció de la 
operació després de fer-la o bé com a proposta a al que caldrà posar el resultat.   
 

     
 

  2   +   3    =  5 
 
Altres comentaris 
 
Naturalment es pot adaptar la proposta a altres materials si es tenen més a mà i 
reuneixen condicions semblants  
 
 


