
En aquestes sessions… 
Treballem l’ús de la graella del 100 com a un model bàsic per consolidar l’estructura numèrica en el rang 1-100.

Sessions de consolidació

A continuació, es mostren les dues sessions 
amb les tasques resoltes. Per tal de comprendre 
les solucions plasmades, convé llegir els 
consells que hi ha a sota. Aquests consells 
també han de servir per acompanyar a l’infant 
durant el desenvolupament de la pràctica. 

Tot seguit, hi trobareu les pàgines imprimibles. 
En cas de no poder-les imprimir, es poden 
projectar a la pantalla de qualsevol dispositiu i 
oferir a l’infant un full perquè les enregistri.



Tasca 1
Tot i que a la solució hem posat tots els 
nombres de la graella del 100, esperem que 
els infants resolguin la tasca omplint només 
les cel·les acolorides. Si presenten dificultats, 
podem deixar-los que consultin la graella 
completa per realitzar la tasca.

Esperem que els infants s’adonin que la suma 
de les cel·les grogues coincideix amb la suma 
de les cel·les verdes. El mateix passa entre les 
cel·les vermelles i blaves.

Podem suggerir als infants que comprovin 
que, si les creus de colors les col·loquem en un 
altre espai de la graella, aquestes igualtats es 
mantenen.

Tasca 2

Esperem que els infants s’adonin que  la 
suma de les cel·les grogues coincideix amb la 
suma de les cel·les verdes. El mateix passa 
entre les cel·les vermelles i blaves.

Podem suggerir als infants que comprovin que, 
si canviem la columna on posem les cel·les 
acolorides, aquestes igualtats es mantenen.
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Tasca 1
L’infant ha d’associar cadascuna de les peces 
que apareixen a l’activitat amb un tros de la 
graella del 100, sense tenir-la al davant, sinó 
fent ús de raonaments del tipus: “Si un nombre 
està a la dreta d’un altre, s’obté sumant 1; o si 
està a sobre, s’obté restant 10”. 

Si els infants presenten dificultats, els proposem 
que mirin la graella del 100 de la solució de la 
sessió anterior.

Tasca 2
Si els infants presenten dificultats, els suggerim 
que escriguin els nombres de les cel·les de color 
lila.

Tasca 3
A més de les solucions, és important que els 
infants siguin sistemàtics per tal que no perdin 
cap de les possibles solucions.

Sessió 6
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