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Fem mates amb el coronavirus

Objectius

 Fer càlcul matemàtic de manera lúdica.
 Prendre consciència de com es pot vèncer al coronavirus.

Descripció de la proposta

Amb aquest  joc  es  pretén  d’una  manera  lúdica  i  atractiva  treballar  les  matemàtiques  tot
implicant-ho a un tema real i actual, el coronavirus. Cada cop que el nen i/o la nena encerten
una pregunta el sabó s’apropa cada cop més al coronavirus. Guanya la nena o el nen que
s’ensabona les mans.

Aspectes didàctics i metodològics

Aquesta proposta es recomanable treballar-la en petit grup, per a que la dinàmica sigui més àgil
i el temps d’espera d’un torn a un altre no sigui tan llarg. Tanmateix en gran grup també l’he dut
a terme fent una roda de participació en què sols la persona que sortia a la PDI podia respondre,
per tal que els i les altres companys/es deixessin pensar a qui li tocava. En cas de no disposar
de PDI a l’aula però sí de tauletes o ordinador, es pot emprar també, llavors és indicat de fer-ho
en un màxim de 4 infants.

Recursos emprats

   Per a la realització d’aquest “joc” he emprat el programa web Genially. 
   Accés al joc: Fem mates amb el coronavirus

Les imatges formen part d’un banc d’imatges lliures. 
Per a poder-hi jugar es necessari disposar de PDI, tauleta o ordinador.
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Capacitats:

1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma 

2. Aprendre a pensar i a comunicar 

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 

4. Aprendre a conviure i habitar el món 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Infants de segon cicle d’educació infantil, en concret EI4 i EI5.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Amb aquesta proposta metodològica s’hi  treballen  totes les tres àrees d’educació infantil  de
manera transversal.
Amb  l’Àrea  de  Descoberta  d’un  mateix  i  els  altres,  s’afiança  el  coneixement  d’un  mateix  i
conceptes com les parts del cos: mans.
Amb l’Àrea de Descoberta de l’entorn, es posa en manifest el que ens envolta, ja siguin virus o
no.
I finalment amb l’Àrea de comunicació i llenguatges els infants a banda de verbalitzar conceptes
nous i paraules “descobertes” enguany per ells/es també fan càlculs matemàtics adaptats al seu
nivell.

Documents adjunts

 Projecte Implica’t+  
 Recull de propostes didàctiques per educació infantil   

   
Autoria

Mònica Berenguer Sans, mestra de l’Escola Joan Maragall de Lleida
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