
 
ACTIVITATS DE L’ÀMBIT MATEMÀTIC 

 
 

Activitats de l’àmbit matemàtic 
Pàgina 1 

Proposta d’activitats per als alumnes d’educació primària de l’àmbit 
matemàtic: 
 
 
A. Gràfica de temperatures 
Recull sistemàtic de la temperatura que marca el termòmetre cada dia a una mateixa hora 
del dia. En acabar es pot fer una gràfica que reculli aquestes dades. 
Els alumnes de 6è poden indicar i representar la mitjana i explicar què s’hi observa. Si no es 
disposa de termòmetre es pot consultar la pàgina web del Servei Meteorològic de 
Catalunya. 
Segons l’edat, es pot fer el recull del temps que fa i comptabilitzar de manera gràfica: quants 
dies de sol, pluja, vent... 
 
B. Despesa d’una setmana. 
Recull de la despesa familiar d’una setmana  per saber quants diners es gasten: menjar, 
neteja, … Ordenar els productes per preu, quins son els més cars, més econòmics, els 
productes que van en packs saber calcular el preu d’una unitat... 
Primer podríem fer una hipòtesis i després fer la comprovació.  
 
C. Recull fotogràfic de formes geomètriques 
Fes fotografies, retalls de revistes, dibuixos (Àlbum fotogràfic) d’elements que podem 
observar quotidians, indicant les principals formes geomètriques que hi trobem. 
Amb els elements trobats fer una composició plàstica, jugar amb les formes i inventar 
dibuixos,... 
 
D. Recollida de dades horàries 
Calcular quant de temps dediquem a dormir, menjar, jugar, llegir, fer jocs 
electrònics,...Recull sistemàtic de dades horàries durant, un dia, una setmana… i després 
calcular quan de temps hi dediquem al llarg d’un any, o segons els anys que tinc,...Segons 
l’edat poden fer una gràfica i comparar dades. 
Pels que estan aprenent a llegir el rellotge: dibuixar els rellotges i posar l’hora: temps de 
dormir, temps de jugar, temps de lectura, temps de veure la tele... 
 
E. Jocs amb els números 
Jocs de taula on s’hagin de fer servir els números i s’hagin de fer càlcul mental 
Jocs amb daus, cartes, … per fer càlculs mentals de sumes,restes,  multiplicacions,...  
 
F. On és més barat? 
Fer una llista de  les coses que necessites per fer el menú setmanal, que has preparat i 
buscar per internet (ordinador, tablet, mòbil del pare o la mare) quant valdria en diferents 
botigues identificant quin és el preu més barat, el més car i la diferència de diners que ens 
podríem estalviar si compréssim el més barat, i on ens sortirà més bé de preu tot el menú. 
 
 
 
 
G.Problemes matemàtics a la vida quotidiana 
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Escriure l’enunciat de problemes matemàtics reals que puguem solucionar durant les  
setmanes que estem a casa. Exemples: amb quines monedes o bitllets paguem les 
compres, les quantitats de plats, gots i coberts que necessitem per parar taula, les 
quantitats de menjar que necessitem per a un dinar per a tantes persones, repassar els 
comptes, el canvi d’anar a comprar, etc. 
 
H.Circulació viària 
Buscar informació sobre diferents senyals de trànsit. Esbrinar què ens indica cada senyal, 
observar la forma i el color, identificar cadascun dels senyals amb una figura geomètrica 
plana, dibuixar-la, fer-ne una amb cartró o altres material reciclats. 
Dissenyar un circuit per als cotxes de joguina, marcar els passos de vianants, les limitacions 
de velocitat… fer amb capses de cartró les cases, dibuixar les places…. 
  
I.A més: fer SUDOKUS; repassar les taules, jocs amb els números: comptar i descomptar 
endavant i enrere, parells, senars, ... 
 
 
Un cop acabada una activitat pots reflexionar sobre el que has fet, t’ajudarà a saber 
què has après: 
 

● Explica  als pares, a algun familiar…: 
 
                 -   El què has fet. 

     -   El que t’ha agradat més. 
                 -   Què és el que t’ha costat més de fer. 
                 -   Què creus que has après fent aquesta activitat. 
 

 
  
 
 
  


