
Guia d’anàlisi de l’activitat “El comptaquilòmetres” 

Continguts que es 
treballen 

 Coneixement del Sistema de Numeració Decimal i, de 
manera més concreta, el canvi de valor al canviar la 
posició de les xifres. 

 Us d’estratègies per trobar el quilometratge que hi havia 
en iniciar els viatges dels tiquets. 

 Descripció completa del funcionament del 
comptaquilòmetres. 

Rellevància dels 
continguts per a l’edat  

 El coneixement del sistema de numeració és un 
contingut molt rellevant que en aquest cicle s’ha de tenir 
ben clar per poder-lo generalitzar a totes les unitats 
d’ordre. 

 La descripció verbal és un pas que facilita una bona 
comprensió. Hi ha una diferencia qualitativa important 
entre comprendre una cosa i poder-la explicar als altres. 
És, per tant, també un contingut rellevant.    

Analitzem com es 
planteja la situació.  

 En la redacció del problema es té en compte que la 
pregunta no sigui quants quilòmetres marcarà el 
comptaquilòmetres al final del viatge sinó “Sabeu què 
farà el comptaquilòmetres?”. Es centra doncs clarament 
la tasca en la descripció (a més de les activitats 
proposades).   

 El fet de fer-se el comptaquilòmetres afegeix un element 
manipulable que a més de ser atractiu ofereix la 
possibilitat de reproduir el funcionament de l’aparell i per 
tant del sistema de numeració.  

 Proporcionar la possibilitat de caminar simulant amb una 
passa el recorregut d’un quilòmetre; afegeix acció que 
pot ajudar a la comprensió. 

 Es presenta un tema com el del canvi d’ordre d’unitats 
en una situació nova però quotidiana com el 
comptaquilòmetres, cosa que fa que se’n vegi la utilitat.  

 Es proposen activitats diverses per experimentar i 
familiaritzar-se amb el funcionament del 
comptaquilòmetres abans de demanar una descripció del 
seu funcionament.  

 Es valora la manera de fer la descripció, per ajustar-la a 
la dificultat que sigui assumible per l’alumnat concret 
d’un grup. 

Què podem observar 
de l’actuació del 
mestre? Com ha 
gestionat l’activitat?  

 Planteja el problema tenint ben clara la intencionalitat: 
valorar l’explicació sobre el funcionament del 
comptaquilòmetres com allò que fa augmentar el 
coneixement que ja es tenia sobre el tema.  

 Ofereix un espai d’experimentació, deixant que cada nen 
o nena tingui el seu espai personal, d’experimentació. En 
aquest espai el mestre no intervé, només fa propostes  i 
deixa temps perquè es vagin fent els processos al ritme 
de cadascú.  

 Ajuda a tornar a la pregunta del problema.  
 Decideix, en funció de la maduresa del grup, com 

planteja el treball de la descripció del funcionament del 
comptaquilòmetres: de forma oral, escrita, en grup, 
individual... 

 


