
QUI VIU AQUÍ? 

 

Qui viu aquí és una activitat pensada  per treballar el càlcul contextualitzat a Cicle 

Inicial , però que es pot adaptar a diferents cursos.  

El que hem de fer primer és preparar el material que consisteix en el dibuix (mida A-3 ) 

d’un bloc de pisos i diferents personatges que són el que viuen en aquest bloc. ( Es 

poden retallar de revistes o també podem fer que els alumnes dibuixin el seu 

personatge) 

Per inciar l’activitat penjarem la làmina de la casa en un lloc visible a tots i repartirem 

entre els alumnes les diferents persones que hi habiten. Seguidament el mestre/a 

anirà descrivint aquests personatges i l’alumne que tingui a les seves mans la persona 

que s’ajusti a la descripció l’enganxarà en el pis que viu. 

Per exemple el mestre/a pot dir: Al primer pis viu la nena que porta una vestit lila i un 

davantal blanc. …..El senyor del barret de copa negre viu dos pisos més amunt que la 

nena del vestit lila…. 

Un cop tenim tots els personatges situats on viuen, seguim fent preguntes del tipus:  

“Qui ha de pujar més escales …el senyor del barret de copa o la nena del vestit lila” 

“ Quanta gent viu al  3r pis”?  

“A quin pis hi viu més gent”?  I menys gent? 

“A quin pis hi viuen 4 persones?” o més de 4? 

“Si el senyor del barret va a visitar a la nena del vestit lila, quants pisos haurà de 

baixar”? 

“Quanta gent viu als pisos senars? I als parells?  

Els alumnes també poden proposar preguntes als companys  

Un cop hem finalitzat l’activitat és interessant que els alumnes representin el bloc de 

pisos amb els seus ocupants . La representació és un aspecte  important dins de les 

matemàtiques que hem de treballar amb els alumnes des de petits.  

 

 

 


