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AMBIENT  MATEMÀTIC I CONSTRUCCIONS 

 

 

 

 

 

L’ambient de matemàtiques i construccions és un espai destinat a construir i 

treballar les matemàtiques amb diversitat de materials: peces de fusta de 

diferents mides, legos ,materials aplicables, pissarres magnètiques, números 

imantats… 

A través de les diferents construccions els alumnes poden treballar conceptes 

relacionats amb l’àmbit matemàtic ( mides, formes geomètriques, seriacions, 

relacions de simetries i equivalències. 

OBJECTIUS: 

- Afavorir la capacitat creativa i lògica a través de la manipulació de 

diferents materials. 

- Introduir-se en el coneixement de l’espai, fent construccions amb fustes 

o d’altres materials. 

- Construir nocions de lògica-matemàtica ( formes, mides, agrupacions, 

seriacions, classificacions) a partir de l’acció directa. 

- Descobrir i experimentar, a través de la interacció, les relacions que 

es poden establir entre els objectes i  que els permeten comparar-los, 

agrupar-los, organitzar-los. 

- Afavorir la motricitat dels infants a partir de la seva iniciativa i la 

funcionalitat de les seves intencions. 



- Compartir l’espai, amb les accions i amb el llenguatge (opinions, idees). 

- Oferir un espai de relació en què els infants puguin ajudar i ser ajudats, 

trobar diferents models a imitar. 

- Enriquir les relacions entre infants de diferents edats. 

- Compartir els aprenentatges entre l’alumnat de cicle. 

- Crear una relació més directa entre els infants i les mestres. 

- Crear un  espai ric en possibilitats d’acció obertes perquè els nens i les 

nenes es mostrin creatius i assagin estratègies diverses. 

- Crear un clima de serenitat i tranquil·litat. 

CONTIGUTS D’APRENENTATGE: 

- Construcció de nocions de lògica – matemàtica (formes, mides, 

agrupacions, seriacions, classificacions) a partir de l’acció directa. 

- Relacions de simetria i equivalència. 

- Ordenació, classificació i seriació potenciant la qualitat dels objectes. 

- Comptar, comparar segons la quantitats d’objectes. 

- Experimentació de les relacions geomètriques  que ens ajuda a 

representar el món en el que vivim. 

- Psicomotricitat fina (Coordinació òcul-manual). 

- Coneixement de l’espai en funció dels objectes que situa i dels seus 

moviments. 

- Desenvolupament del coneixement intuïtiu de les propietats dels 

objectes a partir de la construcció i destrucció de les produccions. 

- Construcció de nocions a partir de l’acció directa i la percepció. 

- Estimulació de la creativitat. 

LES CAPACITATS: 

Les diferents propostes d’aquest ambient vehiculen els objectius i continguts 

matemàtics que apareixen en les àrees de Descoberta de l’entorn i 

Comunicació i llenguatges del currículum d’Educació Infantil i que es 

conceptualitzen com a capacitats que els alumnes han d’anar assolint:  

 



• Aprendre a pensar lògicament 

 • Aprendre a comptar i calcular 

 • Aprendre a situar-se a l’espai i a descobrir les figures i les formes 

geomètriques  

• Aprendre a mesurar i comparar  

Els infants, especialment els d’Educació Infantil, han d’anar desplegant totes 

aquestes capacitats a partir d’experiències reals viscudes que generin 

comprensió i coneixement matemàtic.  

         PROPOSTES D’APRENENTATGE: 

Aquest ambient esta concebut com un espai agradable i estimulant que 

convida a fer accions creatives i permet establir relacions personals i 

comunicatives.  

 L’activitat o joc lliure és el principal recurs didàctic i d’aprenentatge. Es 

prioritzen, per tant, les tasques no dirigides tot i que n’hi ha una sèrie de               

consignes bàsiques que calen seguir. 

Els nens i les nenes de P3, P4 i P5 juguen, comparteixen, experimenten 

i creen, tot això o fan gràcies als materials que tenim a l’aula de 

l’ambient matemàtic i de construccions. Hem tingut cura de l’elecció dels 

materials de la seva presentació i de la situació d’aquest a l’espai. 

Durant la sessió d’ambients hem  de diferenciar tres moments: 

1. Moment de l’entrada: A l’entrada a l’espai ens asseiem en rotllana. Hi 

tenen lloc les actuacions següents: 

- Salutació. 

- Repassar les normes: Parlar fluixet, respectar el joc dels altres, tenir 

cura del material, compartir materials i espai, recollir el material quan 

s’acaba la sessió. 

- Situar als infants en la dinàmica de l’espai: recordar que es va fer en 

l’anterior sessió, crear un moment de reflexió per verbalitzar idees noves 

per fer avui. 



2. Moment de joc: L’activitat o joc lliure és el principal recurs didàctic i 

d’aprenentatge. Es prioritzen, per tant, les tasques no dirigides tot i que 

n’hi ha una sèrie de consignes bàsiques que calen seguir. 

Els nens i les nenes es van situant segons les seves preferències als 

diferents espais. Prenen iniciatives diverses segons els seus interessos, 

segons les relacions que estableixen amb els altres i amb els materials, 

amb la presencia atenta de la mestra, en actitud d’observadora i 

acompanyant. 

3. Moment de la rotllana final: És un temps per recollir i verbalitzar les 

experiències viscudes. Les accions, emocions es comuniquen a tot el 

grup a través del llenguatge. Expressar el que ens ha passat  al nostre 

ambient compartir descobertes i dubtes. Tot això ens ajuda assimilar el 

procés d’aprenentatge. 

Pel que fa aquest ambient es realitzaran 8 canvis en les propostes dels 

ambients més o menys en tot el curs. Els nens/es es divideixen en grups. 

Cada, tres setmanes passa un grup nou. Primer es posaran tres propostes dels 

ambients i  s’incrementa la dificultat de les propostes i tornem a fer el 

recorregut. Així les propostes dels ambients matemàtics i de construccions per 

aquest curs són: 

 PRIMERA PROPOSTA : FORMES GEOMÈTRIQUES 

Experimenten amb el material, descobreixen les formes geomètriques i les 

ressegueixen, es fixen amb la forma i com poden jugar amb elles. Fent 

composicions amb les diferents formes.  Així quedaria: 

 2 safates amb: 

 Les diferents formes geomètriques. 

 Composició d’animals. 

 

 

 



 INCREMENT DE LA DIFICULTAT DE LA PROPOSTA 

 

Per a incrementar la dificultat de la proposta utilitzarem: 

 2 propostes: 

 Encaixos amb formes geomètriques. 

 Agrupar objectes segons la seva forma. 

 

 

 SEGONA PROPOSTA: CREAR COSES AMB ENGINYS 

 

Espai de creació on els nens i nenes fan servir les seves habilitats 

manipulatives per posar en pràctica els seus enginys. Ells experimenten 

amb la mida el volum, l’alçada l’equilibri i la simetria. 

 

 

 

 

 

 INCREMENT DE LA DIFICULTAT DE LA PROPOSTA 

Per fer l’increment de la dificultat de la proposta utilitzarem materials de 

diferents mides que podem trobar a la vida quotidiana. 

 

 TERCERA PROPOSTA: JOCS MATEMÀTICS A L’ORDINADOR 

L’espai de l’ordinador li permet als infants participar de  

manera activa en els jocs matemàtics. Aquesta participació 

es pot fer de manera individual, per parelles o en 

petit grup. 



 

 

 INCREMENT DE LA DIFICULTAT DE LA PROPOSTA 

Per a incrementar la dificultat de la proposta, programar 

jocs matemàtics amb un nivell més elevat. 

  

 QUARTA PROPOSTA: JUGUEM AMB ELS NOMBRES 

 

Es proposa una sèrie de jocs que tenen a l’aula o que són fàcils de fabricar. 

A partir d’aquests, els infants poden reconèixer, relacionar, ordenar, 

experimentar per desenvolupar el seu raonament matemàtic.  

 2 propostes: 

 Sèries amb pinces 

 Lamines amb diferents fruites. 

 

 

 

  

 INCREMENT DE LA DIFICULTAT DE LA PROPOSTA 

Per a incrementar la dificultat de la proposta també utilitzarem materials que 

tenim a tot arreu en el nostre dia a dia, però seran petits, per a que sigui més 

difícil de realitzar. Exemple: fer sèries amb pasta de sopa i corda, col·locar taps 

amb números seguint la numeració de la ouera. 

 4 propostes: 

 Àbac. 

 Pius. 

 Ouera numeració. 

 Sèrie amb pasta de sopa. 



PROPOSTA GUIADA DE L’AMBIENT MATEMÀTIC I DE CONSTRUCCIONS 

A la proposta de seriacions, al llarg del tercer trimestre, han hagut dos materials 

diferents simultàniament, àbacs i boles d’enfilar i cordill de plàstic. 

Proposta d’aprenentatge 

1. Construcció de seriacions. 

 Tria d’un material determinat. 

 Construcció d’una seqüència combinant dos, tres o quatre 

atributs. 

 Continuació de la seriació amb la seqüència construïda. 

 Revisió de tota la seriació i modificació si s’escau. 

 Construcció d’una nova seqüència amb el mateix material o amb 

d’altre i repetició del procés. 

 

MATERIALS AMBIENT MATEMÀTIC I DE CONSTRUCCIÓ 

-Gots de plàstic de diferents colors. 

-Macarrons. 

-Pasta de sopa. 

-Pinces de la roba de diferents colors. 

- Pals de polo de diferents colors. 

-Animalets petits de colors. 

-Mirall per fer observació de la simetria. 

-Segell  per marcar les mans des nens a l’hora de col·locar-se en els diferents 
ambients. 

-2 Caixes de plàstic gran per guardar material de l’ambient. 

Material que podem agafar de casa o demanar a companys/es de l’escola. 

 Tubs del rotlles de paper cuina 

 Taps de les ampolles. 

 Tubs  del rotlles de paper del lavabo. 

 Sorra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


