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ETAPA/ 
CURS/CICLE 

Educació Primària Cicle Inicial 

BLOCS Relacions i canvi 

PARAULES CLAU 
DE CONTINGUTS  

combinatòria 

FORMAT pdf TIPUS: Ús de les TAC 

DESCRIPCIÓ BREU 
Es pot anar mudat quan es disposa de poques peces de roba ? Tot depèn de les combinacions que es facin. Així ens ho 
demostra L’osset Pep. 

IMATGE 

 

Enunciat: : A L’osset Pep li agrada anar mudat. 
Al seu armari té dues camisetes i dos pantalons . 
Com s’ho pot fer per anar vestit cada dia d’una manera diferent ?  
 
I si el dia del seu aniversari la Befa li regala aquestes dues gorres, quines combinacions de roba pot fer 
ara? 
 
 

ESPECIFICACIONS Primer combinant  2 pantalons i dos camisetes . Però , i si a més  la Befa li regala dues gorres pel seu aniversari? 

TEXT curricular al 
que es fa 
referència 

2.1.2.- Selecció, classificació i ordenació d’objectes segons diferents criteris. 
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PRESENTACIÓ Portem diferents peces de roba per disfressar-nos 

MATERIAL Ordinador, canó de projecció, peces de roba... 

COMPETÈNCIES QUE S’HI TREBALLEN: 
CB3.- Competència en autonomia i iniciativa personal.- Planificar com ho farem per no deixar-nos cap combinació possible. Veure com 
augmenten les possibilitats de vestir-nos d’una manera quan combinem a més de les camisetes i els pantalons, les gorres. 
CB4.- Competència matemàtica.- Llegir i entendre l’enunciat, planificar i desenvolupar estratègies de resolució i verificar la validesa de les 
solucions. Utilització de les TIC per resoldre el problema. Plantejar-se altres possibilitats de combinacions: I si tinguéssim a més dos parells 
diferents de sabates?... 
  
 

CONNEXIONS entre blocs, amb altres 
àrees i amb la vida quotidiana 

Numeració i càlcul 
Vida quotidiana 

ENLLAÇOS I DOCUMENTS ADJUNTS 

Es fa ús de l’applet de 
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