
Guió de l’activitat “El comptaquilòmetres” 

Enunciat del problema 
Una classe de nens i nenes de tercer van d’excursió a  una altra ciutat i han de 
fer un viatge de 119 Km. Abans d’engegar l’autocar, el xofer els diu quants 
quilòmetres marca el seu comptaquilòmetres: 1 034. Sabeu què farà el comp-
taquilòmetres? Provem-ho! 
 

 
 
A partir d’aquesta situació, es proposa l’elaboració d’una simulació de compta-
quilòmetres amb un tub de cartró com els de l’interior d’un rotlle de paper higiè-
nic i quatre o cinc tires amb els nombres del 0 al 9 que simulin les unitats 
d’ordre en el comptaquilòmetres.  
 
Aquest giny servirà per reproduir el moviment dels nombres en el comptaquilò-
metres i ajudarà a comprendre i a reflexionar sobre el canvi d’unitats d’ordre. 
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Provem a la classe com roden les tires de nombres imitant el que fa el compta 
quilòmetres: “començant per la posició 00000  què passa quan les unitats arri-
ben a 9?” “I quan les desenes arriben a 9?”, etc.   
 
Quan haguem comprovat que giren els nombres correctament i que s’ha entès 
la proposta, sortim al pati a practicar-ho. Comptem passes en lloc de quilòme-
tres i anem fent rodar les tires canviant a cada passa el nombre de les unitats; 
en arribar a 9 unitats fem passar la primera desena i continuem fent rodar la tira 
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de les unitats fins que s’arribi a 19, moment en el que es torna a canviar la de-
sena... . Després de fer més de 100 passes s’aturen. No es busca que tothom 
estigui al mateix nombre de passes.  
 
S’inicia ara una nova proposta. Es reparteix un tiquet a cada alumne amb un 
nombre determinat de quilòmetre–passes, del viatge que ha de fer.  Cada tiquet 
tindrà un nombre de dues xifres diferent, per exemple 48 o bé 27... A continua-
ció es demana que facin avançar el comptaquilòmetres segons la quantitat in-
dicada.  Observeu que no demanem que continuïn caminant, encara que poden 
fer-ho si ho necessiten. Adoneu-vos també que no s’ha demanat, intenciona-
dament que recordin el nombre del quilòmetre en el que s’havien aturat abans 
d’agafar el tiquet. 
 
Quan ja han “fet” el primer viatge, agafen un nou tiquet i tornen a fer el mateix, 
és a dir, córrer al comptaquilòmetres el nombre que indica el tiquet.  
 
Després de recollir dos o tres tiquets i fer els corresponents viatges preguntem: 
“Quants quilòmetres havies fet abans que et donessin el primer tiquet?”  
 
Amb aquesta pregunta busquem que facin servir les operacions que coneixen 
per trobar la resposta. Poden sumar els quilòmetres de tots els tiquets que han 
recollit i restar-los del nombre que indica en aquest moment el comptaquilòme-
tres, o bé restar-los d’un en un... En tot cas han d’organitzar-se i fer servir el 
que saben per respondre la pregunta.  
 
Tornem ara al text del problema i fem que es fixin que la pregunta és “Sabeu 
què farà el comptaquilòmetres?”. No ens demanen quants quilòmetres marcarà 
el comptaquilòmetres de l’autocar al arribar al lloc de l’excursió, ens pregunten 
si sabem què farà el comptaquilòmetres.  
 
Ara és el moment d’elaborar aquesta resposta, per a la qual hem fet una part 
pràctica a la que podrem recórrer, partint de les dades que ens dóna el proble-
ma: “el xofer ens ha dit que el seu comptaquilòmetres abans de sortir marcava 
1 034 Km i la distància al lloc de l’excursió és de 119 Km.” 
 
Caldrà decidir si es fa primer un relat oral, i potser de forma col·lectiva, guiat pel 
mestre que pot anar marcant l’ordre i ajudant a reproduir les accions, per des-
prés deixar que cadascú el faci de forma individual i per escrit, o bé si 
s’organitzen grups per facilitar que els comentaris que vagin fent els ajudin a 
tots a confegir el text. En tot cas, l’objectiu és que reprodueixin el procés que 
acaben de veure que fa el comptaquilòmetres per afegir 119 Km als 1 034 que 
ja estaven enregistrats.  
 
Busquem un text que indiqui el canvi d’unitats d’ordre que es produeix en un 
comptaquilòmetres quan funciona, com si el fes un monitor que enregistrés tot 
el que passa. Explicar-ho els portarà a augmentar la consciència del procés i a 
fixar l’ordre i l’encadenament d’accions que es produeixen.  
 


