
Matemàtiques 
ESTRATÈGIES DE CÀLCUL MENTAL DE P3 A 6è



Fa uns anys, l’escola Quatre Vents de Manlleu va fer un

canvi metodològic sobre com ensenyar matemàtiques i en

concret com ensenyar estratègies de càlcul mental perquè

els nostres alumnes tinguin un bon domini i siguin

competents.

A partir d’aquí, es va establir una línia d’escola (de P3 a 6è)

per tal d'introduir aquesta nova metodologia.



Com aprenen matemàtiques els nens i les

nenes

 Utilitzant els dits els nens i nenes milloren les seves estratègies

informals de suma i resta i descobreixen relacions entre els nombres

(això ens fa pensar que els dits és el material que tenen els nens i

nenes en aquell moment i per això s’ha de poder facilitar altres

tipus de materials).

 Les matemàtiques s’aprenen millor si no s’ensenyen directament de

forma abstracte. És a dir, és important seguir el procés:

Concret Representació Abstracte

 Cal partir dels coneixements previs (siguin intuïtius, informals o

formals) per tal que l’aprenentatge sigui significatiu.

 Potenciar que cada nen esbrini estratègies de càlcul .



Com incorporem el càlcul mental a l’aula

 Incorporem el càlcul mental com una rutina diària.



Utilitzem materials i jocs sempre que sigui possible per tal de partir del 

nivell concret i poder avançar cap al nivell abstracte. 



Aquests materials ens ajuden a modelitzar les estratègies dels alumnes: la

recta numèrica, els plafons dels nombres, cuc de boles, cubs, graelles de

deu (ten-frames), rekenrek,....



Així evitem el màxim l’avorriment dels nens i nenes i potenciem les

ganes de participar i pensar.

Hem vist un canvi molt important amb els nostres alumnes ja que ara

entenen les matemàtiques i estan molt motivats.



Adaptem les activitats a cada nen i nena tenint en compte el què sap i

el seu ritme d’aprenentatge (atenció a la diversitat)



Ensenyem de la mateixa manera en tots els cicles el càlcul escrit de la

suma, resta, multiplicació i divisió.



Us presentem algunes estratègies que fem

a l’escola

Estratègies per sumar

 Descomponent els dos nombres en centenes, desenes i unitats



Estratègies per sumar

 Descomponent un dels nombres en centenes, desenes i unitats o

nombres mes petits



Estratègies per sumar

 Fent deus



Estratègies per sumar

 Compensant



Estratègies per restar

 Sumar cap endavant (amb la recta numèrica)



Estratègies per restar

 Comptant endarrere o descomponent el nombre a restar



Quin és el paper del mestre?

 Fer preguntes en comptes de donar respostes directes

 Fer observacions sobre el que s’ha fet o aconseguit fins aquell moment 

 Posar en crisi algunes de les observacions o conjectures fetes. Proporcionant 

contraexemples

 Donar temps ja que cadascú té el seu ritme d’aprenentatge 

 No tenir por a un possible aparent desordre a l’aula

“No expliquis res que l’alumne pugui 

aprendre per si sol”



Amb aquesta metodologia volem que l’alumne, quan 

acabi l’ensenyament obligatori, sigui capaç de

és a dir, tenir la capacitat per aprendre, identificar situacions problemàtiques i fer

tot el possible i utilitzar els mètodes pertinents per a resoldre-les. En quant a les

competències, una persona competent vol dir que és aquella persona que

domina les competències bàsiques, que les sap utilitzar.

A més del “saber” i del “saber fer”, què inclou el concepte de competència?

A part del saber fer (habilitats), del saber (coneixements), dins el concepte de

competència trobem que també s’ha de valorar les conseqüències d’aquest

saber fer, les quals formen els valors i les actituds.



La pàgina web de l’escola ens ensenya vídeos dels nens i nenes de

l’escola treballant matemàtiques i també trobareu document PDF

amb totes les estratègies de càlcul de les operacions de suma, resta,

multiplicació i divisió. (ho trobareu dins de l’apartat projectes).


