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Laboratori de matemàtiques C*: propostes amb 
materials manipulatius

https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/laboratori-de-matem%C3%A0tiques?authuser=0
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/laboratori-de-matem%C3%A0tiques?authuser=0


Què són els materials manipulatius?



Material manipulatiu:
Qualsevol objecte que pot ajudar als 
alumnes a percebre algun concepte 

matemàtic mitjançant la seva 
manipulació



Material Recurs

+ activitat



Quins tipus de materials existeixen?





Una classificació molt extesa

Material

Estructurat

No estructurat

Comercialitzat

Elaborat pel docent



Segons Anton Aubanell (Llicència d’Estudi 2006)

http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200506/memories/1005m.pdf


Cigrons, 
escuradents

Collarets, Línia 
numèrica buida

Blocs base 10 Policubs Cartrons Montessori

Regletes Cartes, bingo, 
dòminos

Graella del 100 Calculadora Diners

10 materials per aprendre numeració i càlcul



Recomanacions d’ús 
de materials manipulatius



Piràmide de 
l’educació 
matemàtica

La pirámide de la educación matemática (Àngel Alsina, 2009)

Situacions 
quotidianes

Vivències amb 
el propi cos

Matematització 
de l’entorn 

Materials manipulatius: materials 
inespecífics, comercialitzats o dissenyats

Recursos lúdics: jocs

Recursos literaris: contes, 
endevinalles, cançons...

Recursos 
tecnológicos:

ordenadores,calculadora...

Llibre 
de text

Diferents 
organitzacions 
d’alumnes: grup 
gran, grup petit, 
parelles, 
individual...

Afavorir la 
comunicació: 
verbalització, 

negociació, 
diàleg...

http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/9481/PiramideEducacion.pdf?sequence=1


Segons Maria Antònia Canals et al. 
(Més de 7 materials per a l’Aprenentatge de la 

Matemàtica, 1988)

https://www.dropbox.com/s/34ynhsn05k4cmzl/M%C3%A9s_de_7_materials.pdf?dl=0


Segons Maria Antònia Canals et al. 
(Més de 7 materials per a l’Aprenentatge de la 

Matemàtica, 1988)

https://www.dropbox.com/s/34ynhsn05k4cmzl/M%C3%A9s_de_7_materials.pdf?dl=0


Etapes 
d’aprenentatge

Del més concret al més abstracte



Etapes d’aprenentatge

1. a) Etapa manipulativa lliure

Els alumnes toquen, experimenten, proven, s’equivoquen amb el material 
presentat

El temps de familiarització depén del curs, del nivell, del material en si 
mateix (si té colors, formes diferents...)



1. b) Etapa manipulativa guiada

A partir d’instruccions concretes, proposar situacions a resoldre

Exemples: construir una forma concreta, construir els cubs, patrons...

Etapes d’aprenentatge

http://www.youtube.com/watch?v=nsRrtbw-0es
http://www.youtube.com/watch?v=AYe2_y0HrMY
http://www.youtube.com/watch?v=RZdRfcRLoZk


2. a) Etapa d’expressió oral

Una vegada resolta la tasca de forma manipulativa, fer una explicació 
oral del que ha passat... A la parella, al grup petit o a tota la classe

Exemples: patrons, comptar a la línia numèrica...

Etapes d’aprenentatge

http://www.youtube.com/watch?v=gxQZHefMQdw
http://www.youtube.com/watch?v=17f6YhRETxM


2. b) Etapa gràfica

Posteriorment fer una representació gràfica d’allò viscut: serveix per  
reforçar el que s’ha treballat i comprendre el camí seguit

Exemples: representar els cubs

Etapes d’aprenentatge

http://www.youtube.com/watch?v=7jtla7z2-Yc


3. Etapa simbòlica

Possibilitat de substituir una acció o objecte per un símbol. Aquí neixen 
l’abstracció i la conceptualització. Poden "imaginar-se" els conceptes i 
pensar en les propietats matemàtiques.

Etapes d’aprenentatge

http://www.youtube.com/watch?v=bw-6O1s5ANM
http://www.youtube.com/watch?v=SiwOdxzzPcc
http://www.youtube.com/watch?v=cDrtjYExZDM


1. Etapa manipulativa

a. Lliure - Familiarització

b. Guiada

2. Representació

a. Expressió oral

b. Expressió escrita

3. Etapa simbòlica

Etapes d’aprenentatge

Atenció! 

Diferents etapes poden conviure a la 
vegada!

El temps de dedicació en cada etapa 
varia segons l’edat i 

coneixements dels alumnes



El material ha de mutar cap a l’abstracció!



I… estam al segle XXI!

Imprescindible per a 
l’etapa d’expressió oral

No se simula el material, 
és el material 
directament el que es 
projecta i es manipula



Fundació Llor 
https://www.youtube.com/watch?v=LrWqAaVNslY

Un exemple: multiplicació en rajola

http://www.youtube.com/watch?v=LrWqAaVNslY
https://www.youtube.com/watch?v=LrWqAaVNslY


https://apps.mathlearningcenter.org/partial-product-finder/

I el complement digital

https://apps.mathlearningcenter.org/partial-product-finder/
https://apps.mathlearningcenter.org/partial-product-finder/
https://apps.mathlearningcenter.org/partial-product-finder/


Multiplicació de polinomis

I no acaba aquí...

Àlgebra manipulant l’Algemat
Anna Vilaró

http://www.youtube.com/watch?v=0BqZwTyCgZ0


Multiplicació de polinomis

I no acaba aquí...

https://mathequalslove.blogspot.com/
@mathequalslove 

https://mathequalslove.blogspot.com/
https://twitter.com/mathequalslove


Crítiques i contraindicacions



L’ús dels materials pot enlluernar



Bell (1992)

“Existeix la creença que la comprensió 
es produeix a través dels dits, cosa 

que sembla un dogma”

“Una de les raons per les que nosaltres, com a adults, podem 
exagerar el poder de les representacions concretes per 

aconseguir missatges matemàtics precisos és que nosaltres 
estem ‘veient’ conceptes que ja entenem”

https://www.aft.org/sites/default/files/periodicals/ae_summer1992_ball.pdf


Passar l’arada davant dels bous



“És que hem 
comprat aquest 
material i volem 

saber com 
emprar-lo amb els 
nostres alumnes”

(any 2019)



“I com es 
multipliquen 

fraccions amb les 
taules perforades?”

(any 2019)



“Si ja saben la 
multiplicació 

manipulativa, ja 
està, no?”

(any 2019)



Els materials tenen limitacions



Hem de conèixer les 
limitacions del 

material per saber 
quina pregunta fer 

per arribar a 
conclusions



Quina relació hi ha entre les àrees?

Si l’àrea del quadrat 
és 1, la del triangle 
equilàter és ~0,433



Quin perímetre té el triangle?



Pots trobar fraccions que facin 1?

http://www.youtube.com/watch?v=bwYSJuwucGs


Pots trobar fraccions que facin 1?

Si sumem:

1/3 + 1/5 + 1/6 + 1/8 + 1/10 + 1/12 =

121/120 (!)

“Hacemos matemáticas 
con las manos, por la 
vista, pero también con la 
cabeza… A veces la 
manos y la vista también 
nos pueden engañar”



Dibuixeu un triangle!



Dibuixeu un triangle!

Els blocs lògics no són per fer geometria!



Què en diuen 
els estudis?



https://twitter.com/etem2019/status/1115192399389655045
https://twitter.com/etem2019/status/1115192399389655045


Revisió d’evidències
2018
Regne Unit
Key Stages 2-3
7-14 anys

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Maths/EEF_Maths_Evidence_Review.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Maths/EEF_Maths_Evidence_Review.pdf


https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Maths/EEF_Maths_Evidence_Review.pdf


L’ús dels materials manipulatius és 

molt efectiu 

quan els mestres s’asseguren que els alumnes 

comprenen les relacions 

entre els materials i les idees que representen

Conclusions a partir de 5 metaanàlisis



Se necessita un

ús extensiu

en el temps, encara que 

si és massa perllongat 

pot obstaculitzar el desenvolupament de 

l’aprenentatge matemàtic

Conclusions a partir de 5 metaanàlisis



Els mestres han d’ajudar als estudiants a 

través de la 

discussió i ensenyament explícit

per desenvolupar representacions més 

abstractes i esquemàtiques

Conclusions a partir de 5 metaanàlisis



- Temps extensiu amb materials, passant al 

llenguatge simbòlic a temps

- Saber connectar els materials amb els conceptes 

que es treballen

- Afavorir la comunicació i la discussió a partir de 

l’experiència manipulativa

Implicacions a l’aula



Conclusions



Conclusions
● Els materials manipulatius constitueixen una eina 

molt poderosa per aprendre matemàtiques

● Quasi tot contingut matemàtic de l’Educació 
Infantil, Primària i Secundària es pot treballar a 
partir de materials manipulatius



Conclusions

● Els estudis han trobat evidència alta en favor del 
seu ús, amb matisos

● Els materials afavoreixen el clima de resolució de 
problemes, on els processos s’activen: raonar, 
representar, connectar i comunicar



Conclusions

● S’han de tenir en compte:

○ l’objectiu d’aprenentatge que se cerca

○ les limitacions del material

○ les propostes posteriors de representació i 

simbolització



Conclusions

● S’han de tenir en compte:

○ l’objectiu d’aprenentatge que se cerca

○ les limitacions del material

○ les propostes posteriors de representació i 

simbolització



Pere Puig Adam (1958)

Per a l'educador matemàtic, que no perd la perspectiva dels processos 
inicials d'abstracció, aquest material és molt més: representa 
quelcom substancial amb la seva funció educativa. Aquest material, 
estructurat en forma de models, té no només la funció de traduir 
ocasionalment idees matemàtiques, sinó també d’originar-les, 
suggerir-les. Hem d'estudiar la manera pedagògicament més 
encertada d’aconseguir-ho i també els materials més dúctils per a la 
seva realització.



Per acabar...

https://www.menti.com/ki3ysn9m7m 
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GRÀCIES!

Vassili Kandinski 
Creació VIII (1923)

https://www.wassilykandinsky.net/work-50.php

