
           ACTIVITATS DE NUMERACIÓ I CÀLCUL   EI 
ESCOLA I NIVELL:  

� Castell de Farners  
� P3 

MESTRES RESPONSABLES DE LA IMPLEME NTACIÓ:  
� Marta Ribas 

TÍTOL DE L’ACTIVITAT:  
� Targetes d’agrupar: els reis d’orient. 

 

CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN: 
� Reconeixement i comprensió de la quantitat de l’1 al 3. 
� Reconeixement i comprensió de la grafia de l’1 al 3. 
� Estimació de quantitats de l’1 al 3. 
� Agrupament segons mateixa quantitat. 
� Verbalització de l’agrupació feta. 

 

MATERIAL/RECURSOS NECESSARIS : 
� Targes amb imatges dels tres reis d’orient. 
� Etiquetes dels nombres : 1, 2 i 3. 
� 3 safates del mateix color. 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:  (organització de l’espai i el temps, organització dels alumnes, ...)  

� Activitat prèvia: 
• Conversa dels reis d’orient: què ens han portar, quants n’hi havien,... 

� ACTIVITAT:  
L’activitat es realitza en mig grup.  Asseguts al terra en semicercle: 

• es passen les targes una darrera l’altre fent estimació de quantitats ( un rei, tres reis,..) 
• es posen aleatòriament les targes al terra. Verbalment es diu un nombre i 3 alumnes realitzen 

l’agrupació. Es fan 3 agrupacions, la del nombre 1, 2 i 3. Es mostren 3 targes amb els 
nombres 1, 2 i 3. S’enganxa cada nombre en una safata. S’identifica l’agrupació feta amb 
cada nombre col·locant les targes dins de les safates. 

• Comprovem cada agrupació que sigui correcte. 
� RACÓ MATEMÀTIC: 

• Es repeteix l’activitat d’agrupar, classificar les targes i identificar els nombres en el racó                    
matemàtic en petit grup, màxim 6 alumnes.  

Fotos:  

           
 
 
 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT:   

� Ha anat molt bé. El fet que fossin els reis mags els ha agradat molt, ja que feia pocs dies que els 
havien vist. La il·lusió, l’alegria tot era molt recent. 

� L’agrupació de l’1 es va fer sense cap error. L’agrupació del 2 i del 3 hi va haver un error. Cal dir 
que són nombres que se n’ha parlat però que encara no se n’ha fet un treball profund. 

�   Va  anar molt bé fer-ho en mig grup per què col·locant aquest material en el racó, ja saben com   
funciona i ells mateixos i juguen fins que acaben i observem com ho han fet.   

 

Agrupen 1 rei  Agrupen 2 reis  Agrupació del Racó matemàtic  


