
QUANT VAL EL TEU NOM? 

A partir del nom de cada alumne/a podem treballar el càlcul mental a tota la 

primària.  

Primer de tot cal que numerem cada lletra de l’abecedari amb un número 

correlatiu ( A= 1, B=2…..) . Sabent  el valor de cada lletra podem calcular 

“Quant val el nostre nom”. A partir d’aquesta activitat inicial podem generar-ne 

d’altres buscant per exemple paraules curtes que valguin molt, paraules 

llargues que valguin molt poc, paraules que donin un número parell, un número 

senar…. Paraules que valguin 10, curtes però amb molt de valor, llargues però 

amb poc valor…. 

És important en aquest moment, observar les estratègies utilitzades pels 

alumnes per aconseguir la consigna plantejada i veure si se n’adonen que les 

lletres que tenen més valor són les que estan al final de l’abecedari.  

Segons el curs que ho estem treballant , podem fer servir la calculadora per 

facilitar el resolució de les operacions que es generin.  

Ho podem adaptar pels últims cursos d’educació infantil. En aquest cas 

donarem valor només a les vocals ( A = 1 , E = 2 ,  I  =  3 , O = 4 , U = 5 ). Els 

alumnes escriuran o construiran el seu nom amb un material preparat específic 

per l’activitat , senyalaran les vocals del seu nom i sumaran les quantitats 

corresponents. També es pot treballar només tenint en compte la lletra inicial 

de cada nen o buscar quant val el nom de la classe. 

És important que compartim amb tots els alumnes de la classe la puntuació que 

ha obtingut cada nen/a i que verbalitzin per què els hi sembla que  MAR té 1 

punt i MARIA val 5  

Si treballem amb alumnes dels últims cursos de primària podem també doblar 

el valor de les lletres si aquestes tenen un valor senar i dividir-lo si tenen un 

valor parell.  

 

 


