
QUI ÉS EL I LA MÉS GRAN? 
Un dia a l’assemblea després de girar la pinça del dia, vam comptar quants dies faltaven pel proper 

aniversari i d’aquí ens va sorgir un dubte: qui era el nen i nena més gran de la classe i de l’escola. La 

primera és fàcil de solucionar ja que sabem quants anys tenim i en quin mes hem nascut, però la 

segona no en teníem ni idea. És per això que vam decidir escriure una carta als de cicle superior 

per demanar-los-ho.  

 

Primer vam decidir què volíem saber i, per tant, què volíem escriure. Vam 

signar la carta per darrera amb el nom de tots nosaltres i la vam posar dins 

un sobre on vam escriure el nostre destinatari: 

“cicle superior” i ben emocionats vam travessar el 

pati per anar a 

entregar la nostra 

carta.  

Al cap de poca estona, vam rebre la 

resposta. Ja havíem resolt el misteri. En 

Dorian i l’Heura són el nen i la nena més 

grans de l’escola !  

D’aquí vam anar més enllà, i vam 

qüestionar-nos qui deuria ser el pare i 

la mare més gran i més jove i ens ho 

vam agafar com una espècie de 

concurs on qui tenia el pare i la mare 

de més anys 

guanyava.  

Mans a l’obra: agafem paper i llapis i ens posem 

a redactar la nova carta, en aquesta ocasió, 

per les nostres famílies. En vam fer fotocòpies 

d’una pels que no van tenir ganes d’escriure-la. 

D’aquesta manera tots vam poder posar-la dins 

la carpeta i la motxilla. A mesura que anem 



rebent les respostes, ho anem compartint amb la resta i anem escrivint els noms i les edats a una 

pissarreta.  

 

 

 

 

 

Per tal de comprendre els números i la quantitat que representen, conèixer quin és més gran, vam 

fer una proposta d’ambients amb un material manipulatiu que ajuda a representar quantitats a 

través d’unes peces de fusta de colors de diferents mides.  

 

A causa del gran interès en les cartes, vam fer una proposta 

d’escriptura de cartes durant els ambients on en una taula ens 

trobàvem papers de colors tallats, sobres i tampons de lletres. 

Vam escriure cartes per als de casa, per a amics de l’altra 

classe i per a cosins més llunyans.  

 

D’aquí que les mestres, observant el gran potencial d’aquest 

recurs, decidim traslladar-ho a proposta de taller de 

lectoescriptura on fem un treball més sistemàtic i en gran 

grup, on cadascú de nosaltres va escriure una carta a algú. 

Primer havíem de decidir a qui escriure-la i què li volíem dir, 

després posàvem el nostre nom i el de la persona a qui li 

volíem enviar i per últim, hi vam enganxar el segell!  

Finalment, aprofitant les sortides d’entorn, pugem un dia al 

poble i en tornant ens aturem a la bústia que hi ha al costat de 

la carretera, esperant que el carter vingui aviat a recollir les 

nostres cartes i les entregui a la persona escollida.  

 



 

 

 

 

 

 

A part d’explorar el món de les cartes, -de conèixer-ne els seus elements (el segell, el sobre), 

d’aprendre on s’escriu la direcció, etc.-, amb aquest mini projecte vam despertar curiositats, vam 

comparar-nos, vam utilitzar el llenguatge matemàtic, escrit, oral per comunicar-nos i sobretot ens 

vam conèixer una mica més, vam explorar la nostra competitivitat, la nostra capacitat d’escolta, les 

emocions que ens generen fer una sorpresa, com és enviar una carta, i que ens en facin una. Hem 

viscut junts una aventura més!  

 

 

 


