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MAPES I CAMINS 
Busquem casa nostra al mapa 

■ Anem a mapes com els de l'ICGC o Google Maps 

■ Posem l'adreça, nom del carrer i número i també la ciutat 

Potser hi ha diferents vistes: mapa, satèl·lit, façana… les mirem i ens quedem amb la que es                 

veuen millor els carrers de l’entorn de casa. 

Mirem els carrers que hi ha al voltant i què coneixem en el mapa, del què és proper a casa                    

(una plaça, un riu, una carretera, un edifici determinat…). 

Busquem ara un altre punt d'interès proper a casa, per exemple l’escola, casa els avis, casa                

d’un amic o amiga… Una vegada localitzat pensem en el recorregut que fem normalment              

per anar-hi des de casa. 

Anotem per escrit el camí de manera que es pugui explicar a una altra persona. Penseu en                 

dir els noms dels carrers, els punts on es canvia de direcció i si es va a dreta o esquerra,                    

quin punt de referència doneu per anar més segurs per exemple el segon trencall a la                

dreta… fins arribar al destí… Si hi ha més d’un camí possible mireu de comparar-los i de                 

saber quin és més curt. 

 
 

 

http://www.icc.cat/vissir/
https://www.google.es/maps
https://www.google.es/maps
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Perquè és interessant aquesta activitat? 

Situar-se a l’espai és imprescindible i augmenta l’autonomia i la seguretat personal. Aquesta             

activitat afavoreix la representació mental de l’espai i la comprensió dels mapes. 

Actualment tenim eines que ho faciliten, a part de les més conegudes entre altres us podem                

suggerir:  

■ Un mapa construït a partir de les aportacions locals de tot tipus, una wikipedia amb               

mapa: http://openstreetmaps.org 

■ Des de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya faciliten maneres de           

crear-te els teus propis mapes a partir de dades reals amb la seva aplicació              

Instamaps: Podeu mirar vídeos de com funciona Instamaps en aquests          

videotutorials. 

■ Pot ser interessant comparar amb mapes amb on, a un costat, veiem la imatge              

satèl·lit actual i a l'altra ortofotografies antigues. Per exemple el Comparador           

històric del territori de l'ICGC. 

 
  

 

http://openstreetmaps.org/
http://openstreetmaps.org/
http://icgc.cat/
http://instamaps.cat/
http://instamaps.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=3IRHWWXVoyE&list=PLOe2USAqjKqA66C7hpaWdLWD8PDw0NH_V
https://www.youtube.com/watch?v=3IRHWWXVoyE&list=PLOe2USAqjKqA66C7hpaWdLWD8PDw0NH_V
https://www.youtube.com/watch?v=3IRHWWXVoyE&list=PLOe2USAqjKqA66C7hpaWdLWD8PDw0NH_V
https://betaportal.icgc.cat/comparador-gificador/#16/41.4359/2.2403
https://betaportal.icgc.cat/comparador-gificador/#16/41.4359/2.2403
https://betaportal.icgc.cat/comparador-gificador/#16/41.4359/2.2403
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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 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. 
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CURSA DE CAMELLS 

 
Què necessiteu? 

■ Un tauler per imprimir 

■ 12 fitxes o cigrons i mongetes seques. 

■ Dos daus 

Com es juga? 

■ Poden jugar tants jugadors com vulguin. 

■ Primer cada infant tria, de l'1 al 12, quin camell pensa que guanyarà. 

■ Després ja es pot començar a jugar. Es tiren dos daus a cada jugada i es sumen 

els resultats. El resultat obtingut fa avançar una casella el camell que porta aquell 

dorsal. 

■ Guanya el camell que arribi primer al final del tauler. 

■ I ara toca pensar! Què creieu que ha passat? 

 
Podeu jugar amb fitxes o cigrons si us imprimiu el tauler petit 

Però també podeu imprimir-vos els camells en gran, pintar-los, retallar-los, posar-hi els 

números i jugar-hi a terra, fent servir com a caselles les rajoles del terra o les tires del 

parquet 

Feu una fotografia del final de la  vostra partida i envieu-la a la mestra o a les teves amistats. 

També podeu enviar una foto amb les descobertes que heu fet si les heu anotat a la llibreta. 

 

Per què és interessant aquest joc? 

■ Perquè permet descobrir la probabilitat jugant. 

■ Per aprendre a argumentar, comentant i descrivint "les descobertes" 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZN68XSnOZW4_dznml_PKwlsr7YXgSKtl
https://drive.google.com/open?id=1ZN68XSnOZW4_dznml_PKwlsr7YXgSKtl
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Després de la primera partida, que ha de jugar-se abans de fer gaire investigacions, podem 

parlar amb ells i demanar-los que diguin o que anotin (en funció de l'edat) el que han 

descobert: 

■ L'1 no pot sortir mai 

■ El 12 surt molt poc perquè ha de sortir el 6 als dos daus 

■ Hi ha camells que tenen més possibilitats de sortir... 

Quines preguntes poden servir per conduir la descoberta? 

■ Quins camells han sortit més vegades? Quins han sortit menys vegades? 

■ Qui té més possibilitats, el 12 o l'11? 

■ Què pot sortir als daus perquè surti el camell que porta el número 5? 

-1+4, 2+3…     -i si tenim daus de dos colors i apuntem què surt a cada color? 

■ Com podem fer per saber quantes possibilitats té cada camell?  Apuntem les 

possibilitats en ordre? 

Per a quan tornem a classe 

Els nens i nenes segurament hauran anotat els resultats que fan que surti cadascun dels 

camells, fent llistats de sumes: 1+4, 2+3... 

En alguns casos hauran considerat com a possibilitats 1+4, 2+3, 3+2 i 4+1. Això pot 

propiciar-se fent servir daus de dos colors o tirant primer un i després un altre. 

A classe, i en funció de l'edat dels nens i nenes,  podem ajudar-los a recollir totes les 

possibilitats fent servir diagrames d'arbre o quadres de doble entrada. 
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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) 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. 
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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  
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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.  

 

 


