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PUNT DE PARTIDA

•  Racons de matemàtiques a Primària.

• 1 tarda a la setmana. 15 a 16.30h.

• Grups de 15 alumnes.

• Nivells heterogenis.

• Gimcana matemàtica a espais exteriors (patis). 



PER QUÈ UNA GIMCANA?
• Potenciar el treball cooperatiu entre iguals.

• Aprendre a utilitzar un mapa d’orientació. 

• Justificar les respostes, no només amb resultats numèrics. 

• Treballar continguts matemàtics: magnitud i mesura. 

• Aplicar els coneixements a situacions reals. 

• Comprensió lectora dels enunciats. 



QUÈ TREBALLEM?

• Unitats de mesura i capacitat. 

• Càlcul del perímetre i àrees. 

• Ús d’estratègies per resoldre problemes. 

• Selecció de la unitat i l’instrument més adient. 



COM HO FEM?

• Grups de 3-4 alumnes. 

• Secretari de grup: fitxa de respostes, llapis, goma i suport rígid.

• 10 proves. 

• Mapa d’orientació per localitzar les proves. 

• A cada prova: enunciats de la prova i material necessari. 

• Davant dubtes...ajudar a reflexionar. 



Comprensió lectora



Treball cooperatiu



Ús d’estratègies de resolució



Unitats de mesura



Si vingués un camió que mesurés 4 metres d’alçada i 
2.5m d’amplada...hi cabria per aquesta porta?



Quants litres d’aigua hi caben a la paperera?



Quants alumnes hi caben asseguts a la primera grada?



Per pintar 8m de la pista, necessitem 1kg de pintura. 
Quants litres necessitarem per repassar la pista de bàsquet o el 

camp de futbol?



Quant mesura la diagonal de 
la pista de futbol?

Mesura el diàmetre i el radi de la 
paperera.



Quantes pissarres com 
aquesta hi cabrien al porxo?

Creus que hi cabria aquesta 
taula de ping pong a la 

classe?



Quantes rajoles hi caben a 1 m2?



GIMCANA ESPAIS INTERIORS



Quantes làmines hi caben 
penjades?

Com ho has calculat?
Quant mesura el quadre del 

Capità...?



QUÈ HEM APRÈS?

• Capacitat de treballar en equip.

• Diàleg entre els membres del grup.

• Assumir diferents rols dins el grup.

• Argumentació de com han arribat als resultats.

• Ús de diferents estratègies de resolució. 



Reflexions...

• Aprofitar l’entorn proper per descobrir: geometria, estadística...

• Compartir l’experiència a altres cicles: activitats internivells...

• Alumnes com a creadors i protagonistes. 

• El mestre com a suport. 

• Treball significatiu i competencial. 



MOLTES GRÀCIES


