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I si fem un castell amb les capses? 
 

Aquesta és una proposta de l’escola Vila-Romà de Palamós, portada a terme a 
Educació infantil 3 anys per la seva tutora Karen Pelechà i  emmarcada dins la 
setmana de la matemàtica del curs 2010/12. 
 
Objectius 
 

• Identificar els cossos geomètrics diferenciant-los de les figures planes. 
• Classificar cossos geomètrics segons si són esferes, cilindres o prismes. 
• Identificar algunes propietats dels cossos geomètrics. 
• Classificar prismes segons la seva  mida. 

 
Materials emprats 
 
Capses d’envasos de diferents mides i diferents formes (cilindres, prismes, 
esferes..). 
Papers d’embalar i llapis de colors. 
 
Descripció de l’activitat 
 
Els nens i les nenes manipulen lliurement les capses que han portat a l’aula, les 
fan rodar, les apilen, fan fileres, les classifiquen... Juguen al mateix temps que 
experimenten i aprenen les propietats dels objectes. En acabar les sessions de 
joc fan sempre una posada en comú verbalitzant el que han experimentat. 
 
Un cop finalitzen les activitats de manipular lliurement, la mestra els proposa 
què podrien fer amb totes aquelles capses i les nenes i els nens decideixen fer 
una caseta per jugar. 
És interessant veure el procés de construcció per que és aquí on es pot fer la 
valoració del que han aprés i del que van aprenent mentre “discuteixen” entre 
ells. 
 
En la primera construcció, els infants apilen les capses aleatòriament sense 
tenir en compte ni la mida, ni el volum, ni la forma. S’adonen llavors que la 
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construcció no té estabilitat i per tant han de fer-la de nou, pensant i 
reflexionant abans sobre com ho han de fer. 
 
Decideixen classificar els material. Els infants decideixen que els cilindres i les 
esferes no els poden posar per que rodolen i a més a més no es pot posar una 
altra capsa a sobre; els prismes els classifiquen en grans, mitjans i petits. 
 
Un cop el material està classificat decideixen posar les capses més grosses a 
baix i les més petites a dalt, tenint un compte de buscar-ne una ben allargada 
que pugui fer de llindar de la porta. 
En aquests procés és interessant veure com els nens i les nenes calculen on 
han de posar les capses segons la seva mida i veure si caven o no en el forat 
que queda entre capsa i capsa.  
 
Quan han acabat la façana de la caseta,  tenen la idea de utilitzar els cilindres 
per fer personatges i és així com la caseta passa a convertir-se en un castell i 
els cilindres els personatges que hi viuen. 
Ara només falta triar tres capses iguals per fer els merlets i definir els 
personatges:  reis, princesa, soldats i fins i tot un cavall! 
 
Les nenes i els nens ho tenien ben clar: per Sant Jordi farem el conte al nostre 
castell!  
 
Si voleu veure les fotografies del procés de construcció podeu cliclar a sobre la 
foto o anar a: http://eiactivitats.blogspot.com/2011/02/la-classe-di-5.html 

 

 
 

https://picasaweb.google.com/106662707825215105023/ISiFemUnCastell?feat=flashalbum�
http://eiactivitats.blogspot.com/2011/02/la-classe-di-5.html

