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FINS AL 6! 
 

Què necessiteu? 

■ Un tauler com el dels escacs. 

■ Fitxes de dos colors o cigrons i mongetes 

seques... (unes 40 de cada color) 

■ Un dau. Si és gran, millor. 

Com es juga? 

■ És un joc per a dues persones. 

■ Heu de tirar el dau de manera alternada i anar posant en ordre damunt el tauler, tantes                 

fitxes com punts marqui la tirada. Convé fer-ho dient en veu alta el nombre que ha sortit                 

al dau, agafar totes les fitxes que calen i col·locar-les una a una. 

■ La primera fitxa es col·loca a la casella inferior esquerra (des del punt de vista de cada                 

jugador/a) 

■ L'ordre per a omplir les caselles és d'esquerra a dreta i quan la fila està completa es                 

segueix per la fila superior també començant per l'esquerra. 

■ El joc s'acaba quan no es poden posar més fitxes. 

■ Guanya qui al final de la partida n'ha posat més. 

 
Per què és interessant aquest joc? 

Perquè porta a: 

■ reconèixer les quantitats fins al 6 que hi ha a les cares del dau. 

■ dir el nom del número que ha sortit 

■ agafar correctament tantes fitxes com ha vist primer al dau i n’ha dit el nom. 

■ estendre les fitxes, una al costat de l’altre de manera que els punts que ha vist al dau 

ara els veu en una altre disposició i de vegades distribuïdes en dues línies. 
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■ i fa tot això de manera repetida i per tant l’ajuda a anar-ho automatitzant. 

■ i perquè porta a desenvolupar estratègies de comptatge. 

Si deixem que simplement vagin jugant sense intervenir més de l’imprescindible, veurem            

com evolucionen i desenvolupen estratègies que els porten a: 

■ comparar els dos grups de fitxes i veure qui en té més i, per tant, està guanyant 

■ tenir capacitat de pensar quin número els hauria de sortir per atrapar al contrincant i si                

el poden treure amb una tirada o no 

■ veure que, qui supera la meitat del tauler ha guanyat encara que no s’hagi acabat la                

partida.  

Com sempre el que més enriqueix una activitat és el diàleg que feu amb els infants. Si parleu                  

vosaltres, els convidareu a fer comentaris a elles i ells, també: 

■ "Quina sort! T’ha tocat un sis!".  "Ohhh! M’ha tocat un 1". 

■ "M’ha tocat un tres… què et pot sortir a tu per posar-ne més que jo?" 

■ "Ja portes dues files plenes, quantes te'n falten per atrapar-me?" 

■ "Amb dues tirades podríem omplir tota una fila?" 

■ "Si vaig de 1 en 1, trigaria molt en omplir una fila…" 
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QUIN DIA... 
Què necessitem? 

■ Un calendari que mostri un mes a cada full i que 

estigui  accessible i a la vista. 

Què farem? 

■ Interpretar el calendari, seguir el pas del temps, recordar i planificar... 

 
Com ho farem? 

Posant cada dia, en algun moment, l’atenció en el calendari amb alguna intenció. Podem 

fer i preguntar coses com: 

■ Quin dia és avui? (Número, dia de la setmana…) 

■ En quin mes estem? I en quin any? 

■ Escriure la data (segons l’edat la marquen al calendari, l’escriuen en un paper, posant              

el nom del dia i el número o la data sencera amb nombres, per exemple 26 - 3 - 20) 

■ Fixar-se en quants dies té una setmana i quants anem a l’escola. En quantes setmanes               

hi ha senceres aquest mes i quantes comencen en un mes i s’acaben en un altre. 

■ Preguntar quants dies de festa hi ha aquest mes, fixar-se que els dissabtes no van a                

l'escola però no estan en vermell. 

■ Preguntar quants dies fa que no veuen a (un amic, els avis, …) quants dies falten per                 

acabar el mes, o per les vacances… 

■ Comptar quants dies falten pel cap de setmana... 

 

Per què és interessant aquesta activitat? 

El calendari és una manera d’enregistrar el temps interessant des de diversos punts de 

vista. 
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■ Ajuda a conèixer els nombres entre 1 i 31 de manera consecutiva. Els organitza en               

grups de 7, en setmanes, els dies de la setmana els nens els poden veure com a 5 + 2                    

(cinc d’escola i dos de cap de setmana). 

■ Ajuda a situar coses que recordem o que esperem. Falten 12 dies per l’aniversari, han               

passat dues setmanes d’ençà que vam anar a… 

Hi ha diverses possibilitats d’enregistrar la data: 

■ Marcar el número del dia sobre el full del calendari, de manera que es va veient els 

dies passats i els que falten. 

■ Escriure només el número, o bé el nom del dia i el número. 

■ Escriure també el mes és a dir número i nom del mes… més endavant afegir les dues 

darreres xifres de l’any 

■ Escriure-ho tot amb nombres, el dia, el mes i l’any. 

 

APLANEM CAIXES 
 
Què necessites?   

■ Caixes de cartró. Poden ser grans o petites, tipus caixa de sabates o 

capsa de xarop o de pastilles. Qualsevol caixa que tingueu per casa i 

no us faci falta. 

Què farem? 

■ Aplanar-la i tornar-la a construir. És a dir, retallarem les arestes que calguin per 

poder-la posar plana sobre una taula o a terra 

 
Com ho farem? Retallant amb tisores només les arestes que calgui per 

aplanar-la. Deixeu que siguin ells els que decideixin quines cal retallar. 

■ Quan ja la puguin posar plana podeu suggerir que la pintin només per 

dintre o només per fora, o d’un color diferent per dintre i per fora…abans 
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■  de tornar-la a montar enganxant les arestes, de nou, amb cinta adhesiva. 

■ Si voleu, en lloc de pintar poden enganxar adhesius, paper, cintes… 

 
Per què és interessant aquesta activitat? 

És una manera d’ajudar a prendre consciència de la transformació d’una figura de tres              

dimensions, en una superfície plana, i més tard tornar a construir el volum. I es fa posant                 

l’atenció en les arestes i els vèrtex on es concentra l’atenció al retallar. Si es pinta es                 

ressalta la superfície i si es fa en dos colors es posa l’accent en la superfície interna i                  

l’externa. 

 

ORDENEM FITXES DE DÒMINO 
Què necessitem? Un joc de dòmino 

Què farem? Comencem per jugar una partida, les normes són ben senzilles i conegudes. 

Una vegada jugades unes quantes partides i, abans 

d’endreçar el joc, mirarem com es poden ordenar les fitxes. 

 
Com ho farem? 
Podem començar per buscar totes les fitxes que tenen un 

zero (0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6) i les posarem de 

costat i ordenades. 

 
A continuació els suggerim que busquin totes 

les que tenen un 1 i després un 2, … fins a 6. 

I les anem posant fent files una sota l’altre, 

com veieu a les imatges. 

S’adonaran que quan volen fer la fila de l’1 necessiten la fitxa 0-1 i l’han d’agafar de la fila del                    

0. Quan volen fer la fila del 2 necessiten la fitxa 0-2 (de la fila del 0) i la 1-2 (de la fila de l’1)  
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de manera que van desmuntant les files que ja tenen fetes a mesura que van avançant, fins                 

arribar a la imatge final. 

Com sempre és molt més interessant si són ells els que van provant de trobar les maneres                 

d’organitzar les fitxes, i no hi ha una única manera de fer-ho. Només hauriem d’intervenir si                

és necessari per ajudar a entendre el què està passant. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perquè és interessant fer-ho? 
■ Les fitxes d’aquest joc tenen unes regularitats, segueixen un patró, i és interessant que 

se n’adonin. Descobrir el patró ajuda a preveure què passarà. 

■ A mesura que ordenen les fitxes s’adonen de les regularitats i les anticipen.  

■ Els patrons són un contingut matemàtic del bloc de relacions i canvi i ajuden al 

raonament. 
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FEM GRUPS DE 4 CARTES! 
 

Què necessitem? Un joc de cartes del que traurem les figures J Q i K i en canvi 

deixarem l’As. 

Què farem? Buscarem les cartes del 6 de cada coll i les col·locarem de costat com es 

mostra a la imatge. 

A continuació posarem la resta de cartes tenint en 

compte el coll i l’ordre dels nombres. Ens han de 

quedar organitzades en 4 columnes. Proposeu-los 

també que sumin cada fila de cartes i anotin en un 

paper el resultat, com es veu a la imatge. 

 
Perquè és interessant aquesta activitat? 
És una situació que, a més de a ordenar les cartes per            

nombres i dibuixos, convida a sumar quatre nombres iguals         

És especialment interessant sumar-ne quatre perquè,      

generalment, els dobles es recorden bé i, en aquest cas, fem           

el "doble del doble". 

És també el resultat de multiplicar per 4 i aquesta situació els            

ofereix una imatge a la que poden recórrer en el futur i quan             

ho facin mentalment. 

Quan tinguin els resultats de sumar les files fins a la del 7, per exemple, els podeu demanar                  

que mirin els resultats que han obtingut fins llavors i pensin quin seran els tres resultats que                 

falten sense fer les sumes. Els podeu ajudar demanant quants n’hi ha entre 4 i 8 ? i entre 8 i                     

12? … i entre 12 i … ? Ajudant-los a veure que la diferència entre cada suma i la següent                    

sempre és 4. Això els permet deduir les sumes que falten sense fer-les, perquè han               

descobert el patró que segueixen.I… els podem preguntar "perquè creieu que passa això?",             

"d’on surt aquest quatre?". Tenir les imatges davant els ajudarà a veure-ho i a explicar-ho.  

 


