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Títol:  LA VIDA QUOTIDIANA AMB MIRADA MATEMÀTICA 

 

Objectius 

● Organitzar els espais de l’escola per tal de potenciar situacions matemàtiques. 
● Organitzar i planificar els moments de rutines diàries de manera que es puguin 

relacionar amb la matemàtica. 
● Que l’adult prengui consciència, que a la vida quotidiana de l’escola, hi ha moltes 

situacions matemàtiques.  
● Donar valor a les propostes quotidianes com el dinar, anar a dormir, endreçar el 

material emprat.  
● Buscar estratègies perquè l’adult pugui acompanyar els processos que fan els infants, 

doni espai i temps i posi reptes a la mida de cadascú. 
● Que els infants puguin manipular, experimentar i parlar dels diferents conceptes 

matemàtics (qualitats, quantitat, geometria, mesura) en una situació propera, 
significativa i sovintejada. 

● Que els infants puguin plantejar-se reptes, preguntes i qüestions.  
● Adquisició del vocabulari precís en situacions significatives: espès/clar, gran/petit, 

molts/pocs; a prop/lluny; un/més/menys; igual/diferent; a dintre/a fora, blau, verd, 
groc, etc. 

 

 

Descripció de la proposta 

A l’escola bressol hi ha moltes situacions matemàtiques, des del moment que l’infant entra a 

l’escola: penja la jaqueta on hi ha la seva foto, posa cada pitet a una cistella, guarda la roba al 

seu armari, endreça les joguines, reparteix bastonets, cerca la seva jaqueta del pati; al moment 

de dinar, reparteix pitets, culleres, plats, gots; al moment d’anar a dormir, treu les sabates i les 

posa aparellades, plega la roba, la posa a cada safata, reparteix xumets. 

 

 

Aspectes didàctics i metodològics 

L’estona del dinar pretén ser, a més d’una activitat destinada a la satisfacció d’una necessitat 
vital, un moment de comunicació, autonomia i plaer. Però també podem extreure altres 
propostes relacionades amb la matemàtica, com per exemple: 
* A l’hora de repartir els pitets, l’infant ha de donar a cadascú el seu i llavors podem fer 
observar a qui n’hi falta. 
* Quan els nens i les nenes reparteixen els coberts estableixen una correspondència terme a 
terme. Tots els companys han de tenir una cullera, ningú n’ha de tenir dos, ni en pot haver-hi 
sense cullera. Una manera de proposar aquesta activitat, pot ser donant a l’infant les culleres 
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que ha de repartir, bé donant-li en nombre exacte o bé de més o de menys, és a dir, que es 
trobi en la situació que hi ha més culleres que nens, o a l’inrevés. És interessant veure com ho 
resol cada infant. 
* El moment de repartir el menjar també és important, ja que es treballen les qualitats, les 
quantitats; quan els servim la sopa, preguntem als infants si volen més clara o espessa, molt o  
poc, una mica, o si en volen més. I el dia que hi ha mandonguilles, bunyols o croquetes els 
podem demanar quantes en volen. En aquest cas es pot fer el joc de posar-ne una quantitat 
diferent de la que ens ha demanat, i veure si l’infant se n’adona. 
Aquesta manera de treballar implica que el dinar no pot ser un tràmit ràpid, sinó que cal 
programar-lo i organitzar-lo de manera que es puguin donar aquestes situacions, a més 
d’alimentar-se i relacionar-se. 
* Els espais de l’escola també han d’estar organitzats seguint un ordre. Aquest dona seguretat a 
l’infant i l’ajuda a organitzar el seu pensament matemàtic. Cal que els materials i les joguines 
tinguin el seu lloc on col·locar-los i endreçar-los per tal de facilitar la classificació, que 
considerem part importat de la mateixa proposta. Aquestes accions ajuden a l’infant a 
estructurar patrons. 
* Cal que l’adult acompanyi l’acció de l’infant, el seu joc i les seves descobertes. Que estigui 
present i observant per tal de posar paraules, guiar,  modificar, enriquir, millorar les propostes. 
 

 

Recursos emprats 

- Els espais i els materials de l’escola cal que estiguin col·locats de manera accessible pels 

infants: cistelles, capses. Que cada objecte tingui el seu lloc. 

- Els penjadors, les prestatgeries han d’estar a l’abast, de manera que facilitin l’activitat de 

l’infant de forma autònoma. 

- Els estris que han d’utilitzar els infants siguin pràctics i a la mida: culleres, gerres d’aigua, 

pinces. 

- Conèixer com aprèn i en quin moment evolutiu es troba cada infant per poder posar reptes als 

seus processos. 

- Programar les rutines i la seqüenciació d’aquestes. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Infants de 0 a 3 anys 

 

Autoria 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE BARCELONA.  
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