
 

TÍTOL:  REGLETS DE CUISENAIRE 
 
Aquest element pertany a una Llicència d’Estudis realitzada pel Departament 
d’Ensenyament durant el curs 2005-2006, titulada Recursos materials i 
activitats experimentals en l’educació matemàtica a secundària. 
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL: Reglets de fusta d’un centímetre quadrat de secció i 

de longituds variables des d’un centímetre fins a 10 centímetres acolorits en 
diferents colors segons la longitud: 1 cm (blanc), 2 cm (vermell), 3 cm (verd 
clar), 4 cm (rosa), 5 cm (groc), 6 cm (verd fosc), 7 cm (negre), 8 cm (marró), 
9 cm (blau) i 10 cm (taronja). 

 
IMATGE:      

 
(Col·lecció ADRE - Espai Jordi Esteve) 

 
PROPOSTA D’APLICACIÓ DIDÀCTICA: Es tracta d’un recurs multivalent bàsicament 

pensat per treballar els nombres i les bases del càlcul a primària, però que 
pot ser emprat també en altres nivells i per altres objectius. Els reglets de 
Cuisenaire poden donar joc a secundària, que és l’etapa a la qual 
circumscrivim a l’estudi d’aquesta llicència.  

 
ARXIU ADJUNT:  

� f1_Cuisenaire_exemples.doc: trobarem dos exemples brillants de la utilització 
dels reglets que descriu en Puig Adam en el seu llibre Didáctica Matemática 
Eurística1 (1956).  

 
CONNEXIONS: En col·laboració amb l’àrea de tecnologia podem construir-ne una 

petita col·lecció.  
 

                                                
1 El mot “Eurística” apareix sense h a l’original malgrat que, actualment, la Real Academia 
Española tan sols admet el terme amb h. 



 

ALTRES COMENTARIS:  Si bé es tracta d’un recurs especialment útil per a l’educació 
primària, de cap manera podem passar-hi per alt en l’educació secundària 
tal com es pot veure en els exemples que ens proposa el professor Puig 
Adam. Tinguem en compte que, per plantejar certes activitats, cal disposar 
d’un notable nombre de reglets. Un apunt històric: Georges Cuisenaire 
(1891-1976) era un mestre rural belga que, a l’any 1952, va publicar un 
llibre titulat “Les Nombres en Couleurs” en el qual presentava els reglets 
que més endavant portarien el seu nom. El pedagog anglès Caleb Gattegno 
(1911-1988) va conèixer Cuisenaire i els seus reglets l’any 1953 i va fer 
possible que fossin coneguts arreu del món. No s’observa cap risc en l’ús 
d’aquest recurs. 


