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AQUEST TÀNDEM TÉ MOLTS TRIANGLES! 

Un problema de geometrització a la classe de 3 anys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breu descripció. 
Una descoberta d’un infant de l’aula de 3 anys quan estàvem treballant el 
projecte de les bicicletes: TONI, AQUEST TÀNDEM TÉ MOLTS TRIANGLES!, ens 
va portar a treballar la visió geomètrica d’un objecte de la realitat. 
Mostrem com a partir d’una pregunta ens mirem un objecte proper, la 
bicicleta, des d’una visió geomètrica. Observarem, identificarem i 
representarem i finalment farem un creació a mida real on la mesura tindrà 
un paper important. 
 
Objectius 
 

A les nostres classes, a partir de situacions concretes, sorgeixen un munt 
d’interrogants que a través de les converses són generadores d’aprenentatges. 
 
 Respondre als interessos de les nenes i dels nens de la classe. 

 
 Fomentar la capacitat de l’observació de l’entorn des de diferents 

camps.  
 Experimentar amb la mesura. 

 
 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 

Competències: 
• CB4 Matemàtica. 

o Pensar i raonar matemàticament  
o Representar matemàticament. 
o Comunicar el treball i els descobriments als altres. 
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• CB5 Aprendre a aprendre. Aquesta activitat aporta un seguit de presa de 
decisions, tant en petit com en gran grup, i el sentit crític. 

• CB6 Autonomia i iniciativa personal. El treball en petit grups i 
independent fomenta l’autonomia de l’alumnat. 

• CB7 Coneixement i interacció amb el món físic. L’activitat aporta, des de 
la matemàtica, un anàlisi de la realitat. 

 

Processos: 
• La resolució de problemes. 
• Comunicació i representació. 

 

Continguts: 
Des del punt de vista dels continguts destaquem als que fan referència a: 
• L’espai i la forma, pel que fa al coneixement i anàlisi dels objectes des 

del punt de vista geomètric. Representar a través de la geometria obliga 
als infants a fer-se una representació clara de les característiques 
fonamentals de les formes i de la seva situació el l’espai. 

• La mesura, en quant a l’iniciació d’aplicació del procés de mesura, en 
contextos significatius i a través de la formulació d’hipòtesis i la posterior 
comprovació directe. 

 
Aspectes didàctics i metodològics  
 

En el treball d’aquest projecte ha estat de vital importància la creació d’un 
clima idoni per tal d’aconseguir la construcció de significats, un clima de 
seguretat, confiança, afecte, respecte mutu, així com també el paper del 
mestre estant atent als interessos de les nenes i dels nens i sobretot intentant 
estimular la reflexió sobre accions i idees i la formulació d’hipòtesis. 
 
Recursos emprats i documents adjunts 
 
 Guió de l’activitat 


