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PARVULARI/ CI 

- EP! COM ESTÀ LA TEVA VELLA QUARESMA? QUANTES CAMES LI HAS 
TALLAT? 

- I EL CALENDARI? POTS FER UNA LLISTA DE NÚMEROS, DE DIES DE LA 
SETMANA, DELS MESOS... 

 
 
 
RECURSOS CI-CM 
 
Àbac d’oueres: Sumes i restes amb oueres. Poden pintar una ouera de mitja dotzena(la 
part on van els ous) de tres colors (un per les centenes, un per les desenes i un per les 
unitats). Els números dels sumands els representaran amb qualsevol objecte petit que 
tinguin (pedres, cigrons, boletes, etc.) 20+12 ficarien dues boletes al lloc de les desenes a la 
fila de dalt per representar el 20. I dues boletes al lloc de les unitats a la fila de baix i una al 
lloc de les desenes a baix per representar el 12. Després només les han de comptar. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
RECURSOS JEUX MATHÉMATIQUES CM - CS 
 
A la web logicieleducatif.fr (pestanya CÀLCUL) també s’hi pot trobar una pila 
de jocs matemàtics per a tots els nivells. 
 
 
RECURSOS CM 
 

- ACTIVITATS PER TREBALLAR ELS EUROS: tranquils no us farem anar a comprar! 
A casa tranquil·lament podeu muntar un petit mercat amb diversos productes i 
decidir a quin preu els voleu vendre. I així jugar amb els vostres familiars i/o 
germans/es a comprar i vendre. Atenció a l’hora de tornar o que us tornin el canvi, no 
us deixeu estafar!! 

 
 

- ACTIVITAT DE MESURES: agafeu un metre i mediu tots aquells mobles i estris de 
casa (caixes, coses de cuina, de bany…..) que us faci gràcia. Mínim heu de medir 20 
coses. En feu un llistat amb el nom i la mesura. Un cop fet, feu la següent 
classificació: 1) Coses que medeixen menys d’1 metre i 2) coses que medeixen més 
d’un metre.  
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RECURSOS CS 
 

- CREA UN JOC DE L’OCA MATEMÀTIC. El nombre de caselles el decideixes tu             
(normalment en tenen 63, però millor que comencis per un nombre menor).  

● Situa-hi les oques, els ponts, els daus, la presó, la mort o alguna             
casella nova que t’inventis.  

● Hauràs de preparar diferents tipus de qüestions que els jugadors          
hauran de resoldre per poder avançar (si estic a la casella 21 i trec un               
tres amb el dau, no podré situar-me a la casella 24 si no resolc el que                
em proposa la casella 24).  

● Aquí et proposem exemples de diferents tipus de qüestions que pots           
preparar i que en pots repetir alguna del mateix tipus: 

○ fer alguna operació mentalment ( suma, resta,multiplicació,...). 
○ trobar el valor d’un percentatge (p.ex. el 20% de 30). 
○ passar de metres a km,  de grams  a cg o bé de  litres a ml. 
○ cercar 3 diferències entre dos dibuixos aparentment idèntics. 
○ sortir d’un laberint. 
○ realitzar una figura de tangram. 
○ reconèixer una figura geomètrica i dir el nom. 
○ fer un sudoku de 9 
○ resoldre un enigma. 
○ etc. 
○  

● Pensa que com més vistós sigui el taulell de joc també ajudarà a què              
sigui més divertit!!! 

 


