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LA PROGRAMACIÓ EN EL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL. OBJETIUS, CONTINGUTS I PROPOSTES METODOLÒGIQUES
MÉS ADEQUADES PER AQUEST CICLE. LES DISTINTES UNITATS DE
PROGRAMACIÓ. LA CONTINUITAT ENTRE L’EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA.MESURES CURRICULARS I VIES DE COORDINACIÓ
0. Introducció
1. La programació en el segon cicle d’educació infantil.
2. Objetius, continguts i propostes metodològiques més adequades per aquest cicle.
3. Les distintes unitats de programació.
4. La continuitat entre l’educació infantil i primària
5. Mesures curriculars i vies de coordinació.
6. Bibliografia
7. Conclusió.
8. Annex

0. INTRODUCCIÓ
En primer lloc hem d’aclarir que en aquest tema no incidirem ni repetirem l’anàlisi d’objectius i continguts (ja
exposats al tema 11) ni tampoc hi aprofundirem en els criteris metodològics (també desglossats en el tema
12). Per descomptat no ens estendrem als espais, materials i temps (que s’especificaran en els temes 16 i
17). Tots aquests temes formen el Bloc de desenvolupament curricular, aquest tema i el següent es centren
en dues idees claus:
1. Analitzar el pas, el pont diria jo, al tercer nivell de concreció curricular, i...
2. Situar els aspectes específics i diferenciadors dels dos cicles de la nostra etapa.
Per aquest motiu ens centrarem en aquesta funció tan específicament docent que és programar i en les característiques especials que té durant el segon cicle.
També en l’Educació Infantil com qualsevol altra Etapa educativa se’ns planteja la necessitat i per què no
dir-ho, l’obligació de planificar, de programar el procés d’ensenyament-aprenentatge.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix l’educació infantil com una etapa educativa única,
organitzada en dos cicles, amb identitat pròpia, que contribueix al desenvolupament integral dels infants en
col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança.
Al llarg de la educació primària es posa l’accent en el desenvolupament i adquisició de les capacitats i les
competències bàsiques que permetran que els nois i noies puguin entrendre el món i esdevenir persones
integrades en la societat amb un esperit crític i actiu. A la etapa d’educació infantil, per les característiques
evolutives dels infants no s’espera d’ells que desenvolupin les competències bàsiques si no que es parla de
capacitats que són les habiltiats o aptituds que permetran als infants siguin competents quan la seva maduresa ho permeti.Al llarg de l’etapa d’educació infantil, doncs, caldrà desenvolupar unes capacitats motrius,
cognitives, emocionals o d’equilibri personal, relacionals i d’inserció i actuació social, amb l’objectiu d’educar per viure i conviure en el nostre món actual.
205
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En els temes anteriors hem definit primer els objectius i els continguts de la nostra etapa, després els hem
desenvolupat mostrant el marcat caràcter metodològic de la nostra etapa i la concreció en el currículum,
però els nostres alumnes són nens i nenes concrets amb noms i cognoms, amb edats diferents amb desenvolupaments socioafectius, cognitius i motors diferents, que viuen situacions diferents, amb carències diferents i
motivacions diferents,... Aquí radica la importància de la programació: adaptar el nostre projecte curricular
als nens i nenes que formen el nostre grup.
Entrem directament en allò que una autoritat com C. Coll definiria com el Tercer nivell de concreció curricular: un pont que uneix aquesta declaració de bones intencions que plasmem en els Projectes educatius amb
la realitat del dia a dia, amb la feina amb els nostres alumnes, amb la pràctica diària. Aquí radica la importància, la necessitat diria jo, de la programació com a instrument no només de planificació sinó de reflexió
i presa de consciència de la nostra pròpia pràctica que ens diria una altra autoritat com Gimeno Sacristán.

ADMINISTRACIÓ
EDUCATIVA

EQUIP EDUCATIU DE
CENTRE

PROFESSOR
EDUCADOR

RD 1630/2006
D 101/2010

Orientacions generals per a tota la població de CATALUNYA

PROJECTE EDUCATIU

Adaptació del Decret Curricular a les
peculiaritats del centre i el seu contexte

PROGRAMACIÓ

Adaptació a les característiques del grup

1. LA PROGRAMACIÓ EN EL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ
INFANTIL
1.1.UNA MIRADA AL SEGON CICLE DE LA NOSTRA ETAPA:
• El període educatiu que abraça l’Educació Infantil constitueix una etapa integrada, però això no impedeix que l’Educació Infantil s’estructuri en dos cicles, ajustant els elements principals del currículum a
les característiques específiques de cada un d’ells:
• Al segon cicle de l’etapa, els esforços educatius es dirigiran a consolidar i ampliar les adquisicions
aconseguides als diferents àmbits del desenvolupament del nen, permetent el progrés en els aprenentatges que l’infant va construint.
• En l’àmbit de les capacitats d’equilibri personal: la imatge que de si mateix ha anat elaborant, el nen
haurà de fer-se progressivament ajustada, acceptant les pròpies possibilitats i limitacions, però sempre
amb una actitud positiva de confiança i de màxim aprofitament de les capacitats que la criatura tingui.
• Quant a les relacions personals, el segon cicle suposa una progressiva ampliació de la relació amb
els iguals, cada vegada més significatius i importants per al nen, en un marc que anirà permetent de
manera gradual l’articulació i incipient coordinació dels diferents punts de vista.
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• Respecte a les capacitats cognitives i lingüístiques, es produeix un avanç molt important en el domini del
llenguatge oral, així com en la funció de regulació i planificació de la pròpia activitat.

• També es produeixen avanços importants en la capacitat d’inserció social, que es tradueix particularment en la capacitat de sentir-se membre de diversos grups i de poder actuar de forma cada vegada
més autònoma en ells.
• A tot això contribueixen les adquisicions successives que el nen realitza en l’àmbit motor, i que en absolut són alienes als avanços ja assenyalats.
En el segon cicle se’ns obren noves vies organitzatives: l’organització de projectes decidits i portats a terme
col·lectivament pel grup, la realització d’assemblees per comentar esdeveniments (el naixement d’un germanet, l’aparició a classe d’un nen nou, Sobretot quan aquest pertany a una altra cultura diferent, etc.) o discutir i
decidir determinats aspectes de l’activitat diària (repartiment de feines, planificació d’una sortida, etc.).

1.2. LA PROGRAMACIÓ EN EL SEGON CICLE, CONCEPTE I SENTIT:
Per Programació entenem la formulació escrita que realitza l’educador o educadors i mitjançant la qual anticipa, de forma ordenada i detallada, les activitats que els alumnes i ell mateix han de desenvolupar a l’aula o fora
d’ella, els recursos materials i temporals, metodològics, els continguts i criteris d’avaluació per aconseguir els
objectius fixats. Podem ja afirmar que programar consisteix a fer una hipòtesi de treball amb els nens i nenes abans
d’entrar a l’aula. Però mai és un producte acabat sinó una guia flexible que s’adapta a la pràctica educativa.
La programació facilita l’organització de la classe; evita la improvisació i la rutina; permet un control continu, ja que incorpora l’avaluació; té en compte la realitat de l’alumne i del medi; en fi, aconsegueix un ensenyament més estructurat, organitzat i coherent, d’acord amb el desenvolupament maduratiu de l’escolar.
La Programació pot ser variable, i estar prevista per a un any complet, per un trimestre o per períodes de
temps menor. El que és essencial és que la programació estigui relacionada amb el projecte educatiu i que
sigui útil per l’educador, que orienti la pràctica quotidiana.
Els elements que inclou la programació són els mateixos que el projecte educatiu, però amb un detall més
gran i a més conté les activitats concretes que desenvoluparà el grup.

1.2.1. CARACTERÍSTIQUES DE LA PROGRAMACIÓ EN EL SEGON CICLE:
Les característiques que ha de reunir una programació educativa poden sintetitzar-se en les següents:
Respecte al CENTRE:

• Adaptada al tipus de centre educatiu.
Respecte a l’alumnat:

• Integradora dels interessos i capacitats de l’alumne. Per exemple és necessari potenciar la capacitat
verbal com estructuradora del pensament afavorint situacions de comunicació, conversa i verbalització
en les diferents activitats programades. Aquestes capacitats respecte als nens / as del primer cicle ens
permeten endinsar-nos en mètodes més específics
• Significativa i motivadora per als alumnes i per al seu desenvolupament entremig, com a individus diferenciats i com a grup. Els projectes són altament motivadors.
• Propiciadora de la participació activa dels alumnes. Tenim la possibilitat de fer-los partícips de la seva
pròpia organització. D’aquesta “desorganització organitzada” del primer cicle vam passar a l’”organització compartida” del segon.
Respecte a la PROGRAMACIÓ:
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• Fonamentada i ordenada sobre la base de criteris psicològics, lògics i científics, segons els diferents
nivells i edats. Les programacions s’acosten cíclicament i de forma recurrent al currículum al llarg dels
tres anys del cicle. Treballem el cos en tres anys, i el tornem a treballar als quatre i als cinc anys. En
si les aproximacions permeten un creixement i consolidació de coneixements en funció de les seves
capacitats.
• Integradora d’activitats i jocs. Per als nens i nenes d’aquesta edat el joc significa el plaer de fer les coses, la possibilitat de posar en marxa les seves habilitats, d’adquirir nous aprenentatges i de compartir
amb el seu companys / as les seves experiències.
• La programació ha de contemplar la diversificació dels materials. S’ha de complementar l’ús de materials estructurats amb els no estructurats: teles, cartrons, pots, revistes tubs,... I alhora amb altres de la
vida quotidiana: estris de cuina,...
• Hem de potenciar la participació d’altres adults. És important contemplar moments d’intercanvi amb
altres professors, variacions d’espais, d’agrupaments, diversificació d’activitats,...
• En la línia anterior i com a complement, la programació del segon cicle ha de possibilitar i afavorir de
la interacció amb altres nens / as i ha d’atendre totes les particularitats oferint els suports que siguin
necessaris per a l’èxit ja que l’escola és inclusiva ( Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.)

1.2.2. PRINCIPIS BÀSICS DE PROGRAMACIÓ
Per a la seva elaboració o desenvolupament ens podem basar en els següents principis:
• Principi de racionalització. Exigeix coherència o adequació entre objectius, mitjans i criteris d’avaluació, sense donar primacia a cap d’ells.
• Principis de continuïtat. Relació entre els diferents nivells de programació, de manera que siguin interdependents. Exigeix tenir en compte les anteriors programacions.
• Principi de progrés escalonat. Exigeix tenir en compte el nivell anterior indispensable per iniciar el procés d’aplicació. Això ens permetrà proposar-li nous aprenentatges, nous “reptes”.
• Principi de totalitat. En cada unitat didàctica han de contemplar-se, els següents components de la
programació: les activitats amb els seus objectius, continguts, metodologia i criteris d’avaluació. Es veu
clarament que és una derivació del principi de racionalització.
• Principi de reversibilitat. Suposa que la programació ha de ser un procés obert i flexible, revisable i
inacabat. Assegura la possibilitat de feed-back.
• Principi de precisió unívoca. Vol dir que tots els que participen en l’elaboració i aplicació de la programació, interpretin igual les dades i les decisions preses.
• Principi de realisme. Significa que tots els elements han d’adequar-se a les específiques condicions en
què el procés d’ensenyament-aprenentatge vagi a desenvolupar-se.

1.2.3. ELEMENTS BÀSICS A LA PROGRAMACIÓ DEL SEGON CICLE:
Els elements bàsics en una programació són els següents:
1. Els condicionants: caracteritzant al grup.
La programació ha de partir del coneixement precís de la realitat: uns nens determinats que viuen en un
àmbit concret. Sense aquesta consideració possiblement serà una programació teòrica irreal, que no podrà
portar-se a la pràctica. Atendrem a:
Els nens:
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B) El seu desenvolupament cognitiu. Els coneixements i experiències que posseeixen.
C) El seu desenvolupament socioafectiu.
D) Donar respostes a les seves necessitats bàsiques i interessos vitals.
L’entorn:
A) El mateix centre escolar.
B) Les famílies.
C) El barri o el poble.
2. Els objectius educatius
3. Els mitjans educatius.
Consisteixen en: Continguts, Activitats, Agrupació dels nens i nenes, i Ambient d’aprenentatge (recursos com
a espais, materials i temps).
5. La metodologia
6. L’Avaluació:
On comptarem amb criteris, tècniques i instruments d’avaluació.
Segons l’ Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediments i els documents i requisits formals
del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil; ha de ser un procés global i continu i integrat
al dia a dia i s’ha de centrar en l’obervació dels porcessos dels infants. Ha de servir per fer constància de
l’assoliment dels objectius plantejats així com de l’adequació de la tasca educativa.

1.2.4. TIPUS DE PROGRAMACIÓ:
Hem de tenir en compte que les programacions poden variar segons la mateixa temporalització a què van
referides. Així, hi trobem:
• Programacions anuals (solen estar referides al curs i a més són prescriptives, ja que obligatòriament
estan incloses a la PGA que s’envia i ha d’aprovar la Inspecció Educativa). Aquestes programacions
són de caràcter molt general, presenten els objectius generals, una distribució trimestral de les Unitats
Didàctiques, els principis metodològics bàsics per a la classe de referència amb materials i recursos i
les característiques bàsiques de l’avaluació. Alguns educadors fan menció específica de les diferents
activitats de caràcter extraescolar previstes.
• Programacions trimestrals (referides als tres trimestres propis del curs escolar). Concreten les intencions
de les Programacions generals però no tots els educadors / as les utilitzen. Són importants sobretot per
aquelles escoles que basen la realització dels seus informes d’avaluació de caràcter trimestral en els
objectius i continguts planificats al trimestre.
• La Programació curta, Unitat Didàctica o Unitat de Programació: referida a la planificació d’un grup
d’activitats. Configuren la plasmació de la pràctica diària a les nostres sales.
Aquestes unitats bàsiques les anomenarem Unitats Didàctiques o Unitats de programació i utilitzaré totes
dues denominacions indistintament en el tema.
En definitiva, les unitats de programació són petites parcel·les de la vida del grup que l’educador / a dota
d’intenció educativa, en què, per tant es desenvolupen uns objectius i continguts a través d’un conjunt
d’activitats que tenen sentit i responen als interessos de nens i nenes. Aquestes Programacions són molt més
específiques, els objectius són concrets (anomenats didàctics), els continguts i les activitats són explícites i la
metodologia ja no és una declaració de bones intencions, es converteix en la base del com aplicar, com
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treballar aquests continguts, en què marc s’han de moure les activitats, que agrupacions assumim, en què
zones d’aprenentatge,...
Gràficament podem visualitzarho d’aquesta manera: (el quadre):

ELEMENTS

Anàlisi del grup
d’infants com a base Elements condicionants:
per a la posterior
CARACTERITZACIÓ DEL
programació així
GRUP
com la dels elements
del seu entorn

PROGRAMACIONS ANUALS I/O TRIMESTRALS

CAPACITATS

El referent és el currículum ofical

OBJETIUS
CONTINGUTS

CARACTERÍSTIQUES EN LA PROGRAMACIÓ DE LA UD

Anàlisi dels coneixements previs, de
les característiques de l’entorn referides al NUCLI.
LES CAPACTITATS s’han d’assolir en
finalitzar l’etapa però s’han de tenir
presents
OBJETIUS DIDÀCTICS, amb matisacions, dotades de continguts i
avaluables.
La seva organització no condiciona les
UD. S’organitzen en torn al NUCLI
ACTIVITATS:

Base de l’aprenentatge: allò que els
nens i nenes van a fer
Decisions metodològiques concretes
per al grup, que
incloguin:
• Mètodes
concrets
• Agrupaments

METODOLOGIA

• Organització
espacial.

Respon a la previsió d’allò que l’educador/a necessitarà per a portar
a termini las activitats plantejades:
materials, espais, ajudes externes o
complementàries,...

UNITATS DIDÁCTIQUES O UNITATS DE PROGRAMACIÓ

CARACTERÍSTIQUES
EN LA PROGRAMACIÓ A LLARG
TERMINI

• Organització
temporal.
• Recursos personals i materials
Estratègies que s’empraran en instruments
més adients.

AVALUACIÓ

ADAPTACIONS
CURRICULARS

Previsió d’estratègies per a recollir informació i activitats avaluatives tan referides a l’alumne com a
l’educador/a.
Previsions per a adaptar la programació a les característiques individuals
d’algun alumne/a concret/a.
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2. OBJECTIUS, CONTINGUTS I PROPOSTES METODOLÒGIQUES
MÉS ADEQUADES PER A AQUEST CICLE

Anem doncs, a desenvolupar aquells aspectes que de forma global tractàvem en els temes 11 (Objectius i
continguts) i 12 (metodologia), però aquesta vegada centrats en el tercer nivell de concreció i en les programacions del segon cicle de la nostra etapa.

2.1 CAPACITATS I OBJECTIUS
El Reial Decret 1630/2006 de 29 de desembre estableix els objectius generals de l’etapa d’educació
infantil, no obstant això, el Decret 181/2008 de 9 de setembre, adapta aquests objectius generals a les
característiques de la nostra comunitat. A aquest decret a l’article 6, es constata que l’Educació Infantil contribuirà que les nenes i nens desenvolupin les capacitats que els permetin:
a) Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de
les seves possibilitats.
b) Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
c) Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat
i eficàcia.
d) Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
e) Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació
habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
f) Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
g) Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a
actuar en conseqüència.
h) Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
i) Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal,
cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
El mateix Decret 181/2008, a l’annex 1, especifica els objectius finals de l’etapa d’educació infantil en:
1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves
necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar confiança en la regulació d’un mateix.
2. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud
positiva i superant les dificultats.
3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i utilitzant els hàbits, actituds,
rutines i normes pròpies.
4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.
5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes
que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material.
6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altres companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i
afectives que s’hi estableixin.
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7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant
les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.
8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la
paraula, el gest i el joc.
9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura
i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i
la comunicació.
10. Aprendre i gaudir de l’ aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada.

A l’hora de desenvolupar les Unitats Didàctiques establirem Objectius Didàctics: són objectius més concrets
que els generals, contemplen les capacitats exposades en els anteriors però aquesta vegada referides exclusivament a les quals es treballen en aquest període. Reben la característica de “didàctics” perquè estan
matisats pels mateixos continguts i les activitats que es realitzaran.
Alguns exemples:
Imaginem-nos dissenyant una UD (Projecte) referit a “ Fem una festa”. La nostra intenció serà establir una
petita investigació i anar reforçant els nens / as en les seves propostes, proporcionant-los informació i pistes
on trobar-la, ajudant-los a executar els plans, sistematitzant el procés, acompanyant-los i dirigint les mirades a aquest producte final establert: “La festa”.
Com objectius de caràcter general, per citar un exemple, evidentment estem involucrant:
• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
• Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera
pacífica.
No obstant alguns objectius didàctics podrien ser:
• Manifestar i interessar-se per compartir amb els seus amics i adults pròxims sentiments d’alegria i de
diversió davant de situacions lúdiques i festives.
• Gaudir, manifestar i participar en les situacions que provoquen les festes i la seva preparació, d’expressió corporal, musical, plàstica, etc.
• Utilitzar i manipular materials i instruments per a l’elaboració i construcció de disfresses, adorns, aliments i objectes per a la preparació de festes.
• Assumir i acceptar petites responsabilitats, tasques i papers acordats entre tots.
Els objectius didàctics són directament avaluables en el sentit que d’ells es dedueixen diverses situacions
en les quals les actuacions dels nens i nenes manifesten els seus aprenentatges. No podem avaluar l’”explorar l’entorn immediat” però sí que podem valorar el que ho faci “manipulant teles, disfresses i objectes
decoratius en una activitat del Projecte de Treball.” A la vegada, diferents nens i nenes poden manifestar el
desenvolupament d’una capacitat amb diferents actuacions.

2.2. CONTINGUTS
Igualment en el Decret 181/2008 de 9 de setembre a l’annex 1, s’organitzen els continguts en les tres àrees.
Dins de cada una apareixen uns blocs temàtics que els organitzen i vertebren.
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Però aquests continguts del currículum establert no han de ser interpretats com a unitats temàtiques, ni, per
tant, necessàriament organitzats en el mateix ordre en què apareixen publicats. La nostra missió és establir
seqüències d’acord a diferents possibilitats (Projectes de treball, centres d’interès, rutines, tallers, racons),...
(que amb posterioritat analitzarem en les diferents Unitats de Programació possibles).
Els continguts plasmen tots els elements de coneixement amb els que els infants haurien d’estar en contacte
durant educació infantil; aquests no s’aprenen de fomra aïllada si no que son globals i han d’estar relacionats amb allò que ens interessa i té significat a les nostres vides.

Segons el Currículum i orientacions d’educació infantil (Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil) “En cap cas, el desenvolupament curricular de l’etapa d’educació infantil no s’ha de plantejar com una simple suma de continguts,
ni en cap cas els mestres haurien de ser referents d’una àrea o de la “seva àrea”. Entenem que precisament
el currículum presenta els mestres com a col·laboradors actius i generadors de coneixement global. Insistim,
doncs, en la importància de presentar experiències i oportunitats d’aprenentatge que siguin globalitzades i
a evitar la presentació de propostes o continguts excessivament fragmentats i programats perquè no afavoriran el procés d’auto-construcció de coneixement i d’aprenentatge per part dels infants.”
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UNITAT DE
PROGRAMACIÓ

FEM UNA FESTA?
Per exemple (Continguts prevists: aliments

(Organització dls continguts en torn a ella

Treballem continguts de tots els àmbits d’experiència

manifestacions culturals,
textos orals de tradició
cultural: contes..., expresions
i vocabulari, observació,
valoració de las propies
activitats, actitud positiva per
compartir jocs…)

DESCOBERTA D’UN MATEIX I
DELS ALTRES

COMUNICACIÓ I
LLENGUATGES

DESCOBERTA DE L’ENTORN

Respecte al decret del currículum, què estem treballant?

Blocs de contingut:
• Autoconeixement i gestió
de les emocions
• Joc i moviment
• Relacions afectives i
comunicatives
• Autonomia personal i
relacional

Blocs de contingut:
• Exploració de l’entorn
• Experimentació i
interpretació
• Raonament i
representació

Blocs de contingut:
• Observar, escoltar i
experimentar
• Parlar, expressar i
comunicar
• Interpretar, representar i
crear

Contemplem els tres tipus de conceptes de forma compensada

Conceptes, fets

Procediments, habilitats

Actituds, valors
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2.3. PROPOSTES METODOLÒGIQUES MÉS ADEQUADES PER A AQUEST CICLE

Ja vam veure en el tema 12, els principis metodològics que presideixen la nostra etapa, i per això no hi
aprofundirem. Només destacar els més importants: sentit i significativitat, observació i experimentació, globalització, individualitat, socialització i partir del seu nivell maduratiu i dels seus interessos.
Tots aquests principis es recullen en tres formes de treball, principalment, són les propostes metodològiques:
• Hàbits i rutines: passen de ser l’eix vertebrador a compartir la seva rellevància. En elles aconseguim
marcar ritmes d’aprenentatge, introduir-nos en aspectes bàsics de la nostra cultura, els costums, les
normes cíviques marcades per la nostra vida en societat, etc...
• Treball globalitzat: són propostes que responen a les seves motivacions, interessos i els seus coneixements previs. Són: projectes de treball,centres d’interès, ambients d’aprenentatge...
• Programes específics enfocats al treball d’algun aspecte concret: tallers, racons. Totes aquestes formes
de treballar aniran gestionades des de l’assemblea. Per acabar, tant sols destacar que l’ “Organització compartida” caracteritza aquest cicle, mentre que l’anterior es caracteritzava per l’”Organització
desorganitzada”.

3. LES DIFERENTS UNITATS DE PROGRAMACIÓ:
Podem dissenyar programacions dacord amb els tres àmbits d’experiència? La següent pregunta seria:
Ens servirien d’alguna cosa? La resposta: NO. Per això hem de recórrer als tres àmbits d’intervenció en
la nostra pràctica diària: hàbits i rutines, treball globalitzat i programes específics. Si a això hi afegim les
característiques diferents dels nostres alumnes, la seva gran disparitat i el seu ràpid desenvolupament i la
gran dependència de l’adult: que ha de cobrir-los les seves necessitats més bàsiques, tenim el còctel per
afirmar amb rotunditat que resulta impossible, per no dir inútil, pensar en un únic patró amb què organitzar
les activitats de programació.
Projectes o Centres d’Interès, Racons o Tallers, Festes o rutines, és cada equip docent qui opta per programar en funció de necessitats. No obstant en totes elles sempre trobarem:
• Núcli
• Objetius didàctics
• Continguts
• Activitats
• Recursos didàctics i metodològics
• Avaluació
• Adaptacions curriculars
Abans de desenvolupar cada àmbit d’intervenció, destacarem un esquema que ens ajudarà a entendre la
vertebració de la nostra pràctica diària a l’aula:
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ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DEL SEGON CICLE: DE LES PROPOSTES METODOLÒGIQUES A LES UNITATS DE PROGRAMACIÓ

HÀBITS I RUTINES com
a resposta a la vida
escolar que generem
a l’aula

VIDA COTIDIANA COM EIX

Unitats
GLOBALITZADES

ASSEMBLEA: passar
llista, el temps, presa
de decisions, queixes,
resolució de conflictes,
salutacions…
Alimentació i necesitats
LA SORPRESA

• PROJECTES DE
TREBALL
• CENTRES
D’INTERÉS
• PETITES INVESTIGACIONS EN EL
MEDI
• SITUACIONS
IMPREVISTES,
ORIGINALS

L’HORA DEL CONTE
EL PROTAGONISTA
DE LA SETMANA

Programes
ESPECÍFICS

• TALLERS
• RACONS
• PROGRAMES DE
INTERVENCIÓ PRIMERENCA

AMBIENT D’APRENENTATGE
• TEMPS
• ESPAIS
• MATERIALS

3.1. VERTEBRACIÓ DE LA JORNADA PARTINT DE LES RUTINES:
Són importants perquè vertebren el dia a dia, integren les altres propostes metodològiques, reforcen hàbits
determinats, però sobretot proporcionen, per un costat, seguretat afectiva i sentiment de pertinença al grup
i, per l’altra, responsabilitat i autonomia.
Característiques generals:

• De forma progressiva són els nostres alumnes / as els qui gestionen l’aula.
• Crea una “vida quotidiana” atractiva, on hi ha diferents activitats i on tots participen.
• Possibilita treballar tota mena de continguts: llenguatge oral, matemàtic (números, estadístiques), construcció de la llengua escrita, hàbits, llenguatge musical,..
• En definitiva, dota d’intencionalitat educativa a una sèrie de petites activitats que passarien totalment
desapercebudes per a qualsevol aliè a l’educació.
Planificació:

Les diferents activitats rutinàries poden tenir un clar eix comú que permet integrar-les al llarg de la jornada.
Aquest eix, utilitzat per la majoria d’escoles és l’ASSEMBLEA.
Desenvolupament:
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Cada escola té la seva peculiar visió de les rutines, però un esquema senzill més o menys acceptat per la
immensa majoria seria:
• Acollida: fila, posar el seu nom al menjador, penjar abrics, posar-se i botonar la bata, asseure’s a
l’estora, cançó de benvinguda,...
• Encarregats: de caràcter rotatiu (les plantes, passar llista, comptar els que som, del temps, de dirigir
l’assemblea, els animals, de posar la data a la pissarra,...)

• Comença l’assemblea: felicitacions i queixes, organització de la jornada en base a les activitats en
marxa: d’un projecte, de racons,... Una mena d’òrgan decisori, votacions, acords,...
• El pati: activitats de joc no dirigit, amb treball d’hàbits de neteja personal i d’alimentació, el dinar.
• Rutines de comiat: Recollida i estructuració dels materials, tornada a la calma, fila amb un ritual i cançó
de comiat....
Finalment destacar que permet introduir moments altament significatius diaris o setmanals com són “l’hora
del conte” o “el protagonista de la setmana” o “celebrar els aniversaris” .. Fixem-nos com segons la valoració que faci l’educador / a es tracta de verdaderes unitats didàctiques de programació.

3.2. RACONS D’ACTIVITAT
Els racons són espais educatius, la principal diferència entre racons i tallers, és que els segons van dotats de
propostes concretes i intervenció de l’adult, mentre els racons són activitats de lliure elecció. Tots dos requereixen un estil d’organització de l’espai, materials i agrupaments.
Característiques generals:

• L’espai, s’ha organitzat per zones diferents, per diferents activitats.
• És una estratègia que unifica joc i treball.
• Parteixen de l’elecció de cada nen i nena, el nen és protagonista del seu propi aprenentatge, cosa que
li proporciona més autonomia.
• La distribució en petits grups facilita el seguiment individual per part del professorat.
La planificació per racons:

• Parteixen de l’interès i les característiques dels nens
• Cada racó tindrà un tema general, però amb diferents propostes.
• La localització de cada racó s’assenyala amb algun element diferenciador.
• Hi haurà unes normes per cada racó que seran conegudes per tothom.
• El control d’assistència es pot fer per diferents mitjans com posar-se un collar amb el símbol o registrar
en un panell l’elecció del racó.
• Poden ser de lliure circulació o amb rotació més tancada.
Exemple desenvolupament:

• El moment de l’elecció: els nens seleccionen el racó que volen anar, comproven en el panell si han
assistit al mateix aquella mateixa setmana i si no ha estat ocupat prèviament.
• L’activitat al racó: el professorat intervé com a guia observador. Hi ha diverses propostes per racó.
La finalització la van marcant els mateixos nens, però el professor ha d’estar atent per quan disminueixi la
motivació.
• La recollida i la posada en comú de les experiències.
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La intervenció educativa: el mestre és estimulador, motivador i observador. Ha d’estar implicat. Tenir en
compte que aquesta metodologia no és joc lliure d’entreteniment.
Algunes propostes de racons:

Fotos, laboratori, ordenador, construccions, natura, perruqueria i maquillatge, telèfon, disfresses, titelles,
casa, cuina, restaurant, art, pensar, matemàtiques, bústia…

3.3. ELS TALLERS A L’AULA
La proposta dels tallers té una consigna concreta, és a dir, en cada taller s’elabora conjuntament una
mateixa proposta, s’organitza una activitat centrada en una determinada tècnica, consigna, producció,
acció... Que es fa a l’espai que dóna nom al taller.
Característiques generals

• Les activitats s’adeqüen als diferents interessos i nivells de competència dels nens i nenes.
• El professorat planifica i guia l’activitat i requereix un sistema exhaustiu d’observació i seguiment.
• Possibilita la intervenció de diversos adults (experts), enriquint les propostes.
• Treballen específicament certs aspectes (taller de matemàtiques).
• Es poden fer internivell.
La planificació dels tallers:

Els tallers es distribueixen tenint en compte el nombre de nens i nenes que hi intervendran i els espais en què
es desenvoluparan: a l’aula o espai d’usos múltiples, sales de joc, passadissos, biblioteca, pati….
Els adults que hi intervenen són primordialment els tutors de cada grup, que ben bé van canviant amb els
seus grups per tots els tallers, o s’opta al fet que els grups passin pels diferents tallers on un dels professors
o educadors s’ha especialitzat en un taller determinat (tallers integrals). A més, el taller possibilita la participació del personal de suport i la col·laboració de les famílies.
El desenvolupament:

Elecció del taller, després cada grup es distribueix amb l’adult que correspongui a cada taller. És necessari
comptar amb un temps que els doni suport als més despistats i que ajudi l’adequada integració del grup a cada
taller. Les presses en aquesta ocasió no donen bons resultats. Després de la proposta posada en comú.
Algunes propostes de tallers:

Escriptura, música, matemàtiques (números, geometria, jocs de taula, simetria...), dibuix i pintura, modelatge, psicomotricitat, informàtica, cuina

3.4. ELS PROJECTES DE TREBALL:
És una forma de treball globalitzat on els nens aprenen a aprendre.
Característiques generals

• Sorgeixen dels interessos dels mateixos nens.
• Els nens són els protagonistes, és un procés actiu, ells descobreixen com planificar-se, investigar, actuar.
• L’activitat és significativa tant pel producte final com pel procés per aconseguir-ho.
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La planificació dels projectes.
El primer és escollir el tema, sorgirà d’un imprevist, cosa que desperti l’interès dels nens a alguna proposta
del mestre, però sempre sortiran per elecció del grup, per tant és un projecte propi dels nens.
Per portar-lo a terme seguiran el model científic adaptat a la seva edat: buscaran informació, faran hipòtesis, investigaran, avaluaran?
Per elaborar-lo necessitaran informació que trobaran en llibres, persones (família, cuiner, jardiner) pel que
en el projecte no només intervé el mestre, també altres docents, la família, la comunitat educativa, la societat.
Aquesta forma de treball implica que els nens aprenguin construint per si mateixos els seus coneixements,
nosaltres no transmetem sabers, ells els van elaborant, primer amb la nostra ajuda, després ells sols, i creen
els seus propis mapes conceptuals.
El desenvolupament: indicarem les fases que cal tenir en compte: (Fornet, T; Sánchez, P i Rúbio, X; 1994)
FASES:

QÜESTIONS VERTEBRADORES

Elecció del tema

Què sabem?

Generació i anàlisi de les idees prèvies.
Qüestions i problemes plantejats a resoldre. Delimitació d’un producte final.

Què volem saber? Què volem fer?

Recerca d’informació i disseny de les activitats:
vertebració del projecte.

Què farem per saber-ho o fer-ho?
Com ho farem?

Realització de les activitats del projecte.
Reflexió i síntesi del projecte.

Què hem après? Com ens ha anat?

El mestre anirà orientat el procés, seleccionant les propostes, elaborant un calendari, repartint les tasques…
Per finalitzar comentar els diferents tipus que podem trobar:
TIPOS DE PROJECTES

EXEMPLES

Bàsics i constants al currículum

Hàbits i rutines, aniversaris, alimentació, control
d’esfínters...

Celebracions i festivitats

El Nadal, Carnestoltes, Pasqua, …

Del medi natural i social

La fira, els animals, l’hort, les màquines, el món
vegetal…

Del món imaginari

Personatges de contes, un viatge a la lluna…

De l’organització del propi ambient d’aprenentatge

Crear un taller o racó a la classe, crear la
biblioteca…

Aprenentatges no planificats

Ha nascut un germanet, s’ha gelat un toll…
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3.5. ELS CENTRES D’INTERÈS:

És una concepció que neix de Decroly. El mestre escull un tema d’interès per als nens, el qual acostuma a referir-se a l’enton, d’ell sorgeixen activitats d’observació, associació i expressió (fases dels centres d’interès).
El mestre planifica i guia aquestes activitats que solen fer-se en gran grup.
Avui dia els centres d’interès vénen marcats per la majoria d’editorials, alguns exemples són: la família, la
casa, les joguines, els animals, el col·legi o el cos.
Afegir que avui dia han evolucionat creant-se una nova fase, la motivació, que pretén introduir el nen en el
tema, despertar els seu interès.
Per finalitzar aquest punt comentar que la forma de planificar aquestes UD no és lineal, sinó que es presenten superposades en el temps: algunes abracen una quinzena, altres un trimestre, hi ha d’anuals. Vegem-ne
un exemple de Planificació anual de les UD
UNITATS DIDÀCTIQUES PREVISTES GRUP 4-5 ANYS

Primer trimestre

Segon trimestre

Tercer trimestre

U.D. 2. Racons d’activitat
U.D. 1
Hàbits i
rutines

U.D. 3Taller d’escriptura
UD 5 El
Nadal

UD 4 El joc de la sorpresa
UD 6 Projecte
de treball

UD 7 Projecte
de treball

U.D. 11 L’hora del conte

UD 8 Taller
de cuina: la
transformació

UD 9 Preparem la visita a
la Granja

UD 10 Festa
de l’AIGUA.
Tallers

U.D. 12 El racó de la
biblioteca

U.D.13 tallers integrals permanents.

3.6. AMBIENTS D’APRENENTATGE
A partir del joc, la experimentació i la relació amb els altres el propi infant construeix el seu aprenentatge.
Es tracta de propiciar espais on els materials provoquin aprenentatge, cal fer una tria molt acurada de la
oferta ja que s’ha de partir dels interessos i motivacions dels infants, han de tenir un objectiu clar que ha de
ser assolit pels alumnes de manera autònoma i a més a de respondre a uns criteris estètics.
El paper del mestre és el de observar i documenta per tal de respondre a les necessitats de l’alumnat i fer
un seguiment de les seves propostes. La seva intervenció serà molt ajustada i només quan sigui estrictament
necessària ja que cal confiar en les possibilitats de l’infant i dels seus recursos per resoldre qualsevol tipus
de situació.
Com funcionen? Es pot donar que primer es faci una assemblea per explicar quins ambients estan oberts o
que, a,l’arribar a escola els ambients ja estiguin preparats. Cada espai té un eix central i es busca treballar
totes le sintel·ligències múltiples. L’alumant circula amb llibertat per tots els ambients i fa les propostes que
més el motivin tantes vegades com vugui. No és necessari que faci tot, només allò que necessiti. Participa
tot l’alumant del parvulari.
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Com es programen els ambients? Cada mestre/a s’ocupa del seu ambient, caldrà que pensi quines provocacions ofereix. L’equip de cicle arriba a l’acord de quina periodicitat tenen les porpostes ( cada quan
canvien les provocacions) o es van canviants segons criteris establerts. També es coordinen per tal de treballar diferents objectius i no solapar propostes. Per programar-les normalment es té un banc de recursos
organitzats per objectius, a cada provocació s’adjunta una fotografia de com es presenta el material. Així
per exemple un banc de recursos de l’objectiu de numeració podria ser:
• Copiar els nombres amb les pissarretes de fusta.
• Nombre de Montessori per resseguir.
• Col·locar a cada pot el jombre de cicgrons que especifica un nombre escrit
• ....
Exemple de Planning general d’ambients d’escola d’una línia:
AMBIENTS

Temportizació: SETEMBRE- OCTUBRE
TOCA I
REMENA

AULA
FOSCA

ART

FER I
DESFER

MUSICA I
BALL

BOTIGUES

PATI

Lengua

Escriure resseguint amb
cigrons

Llibres
brillants

Fer el nom

Llibres de
ciències

Cançoner

Referents
verbals

Expressió
lliure

Mates

Fer els nombres amb
farina

Taula de
llum amb
nombres
translúcids

Mèmori

Trencaclosques

Seqüències de
sons

Comprar

Eix

Experimentació amb aigua

Retropojector amb
ombres

Aquarel·les

Lupes i
insectes

Cançons
de la
tardor (
mp3)

Eix

Sedassos més
pedres i sorra
fina

Llanternes
i nins

Fang i
motlles

Minimons:
la tardor

Danses
amb
mocadors

Floriesteria

Pals de
diferents
mides

4. LA CONTINUÏTAT ENTRE L’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.
En aquest punt comentarem breument que l’etapa d’infantil conviu als centres escolars com una etapa més
el que comporta un fet rellevant: la necessitat de coordinar-se infantil i primària.
Pensem que els nens en arribar a infantil provenen de diferents centres o de la família (no han estat prèviament escolaritzats), ens arriben amb moltes diferències individuals i és en infantil on treballem a partir
d’aquestes diferències.
Realitzarem una feina, adoptarem una metodologia, uns criteris, farem adaptacions curriculars- Tot plegat
durant tres anys, i no sembla obvi que tot aquest treball, tan observat i analitzat durant aquest temps haurem
de compartir-lo amb els nostres companys de primària. Aquesta coordinació i comunicació són les que
realment garanteixen una continuïtat entre la nostra etapa i la seva. No podem oblidar que el pas a Primària
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és un canvi significatiu per al nen, un canvi de metodologia, d’organització d’espais, temps i materials, un
canvi d’activitats. Pel bé dels nostres alumnes, als quals hem “criat” durant tres anys, hem de garantir que
aquest pas sigui flexible i gradual.
Per a això són moltes les mesures que podem adoptar: visitar l’aula de primer, veure el que fan, conèixer el
seu nou tutor. A primària continuar algunes de les propostes d’infantil: algun projecte, taller de mates.
Vegem-ho millor en el següent punt.

5. MESURES CURRICULARS I VIES DE COORDINACIÓ
Aquesta coordinació ve suportada legalment:
LOE Títol III, Cap. III art. 102
2. Els programes de formació permanent, hauran de contemplar l’adequació dels coneixements i mètodes
a l’evolució de les ciències i de les didàctiques específiques, així com tots aquells aspectes de coordinació, orientació, tutoria, atenció educativa a la diversitat i organització encaminats a millorar la qualitat
de l’ensenyament i el funcionament dels centres.
La LEc, en el seu article 56.4. esmena que S’ha de garantior la coherència entre l’acció educativa del segon
cicle de l’educaciño infantil i els primer anys de l’educació primària.

5.1. MESURES CURRICULARS:
Quan l’equip directiu i claustre es plantegen l’elaboració d’un projecte estableixen responsabilitats pels
coordinadors de cicle, per als equips de cicle o intercicle, pels departaments que integren professors de
diferents cicles i etapes,... I, es suposa que aconseguim una adequada coordinació amb aquestes mesures.
Pel que fa a l’avaluació, podem afirmar que hi ha vies de coordinació clarament definides com una concepció similar de l’avaluació, la confecció d’un informe final de cicle / etapa per al company de primària, que
resulten interessants però insuficients.
Malgrat aquestes mesures, és ben cert que hi ha discrepàncies entre tots dos cicles, principalment al voltant
de dos problemes: el plantejament de la lectoescriptura i les matemàtiques i el canvi de metodologia. I els
dos problemes creen situacions tenses i desagradables, cosa que fa necessari establir els paràmetres en els
quals treballar.

5.2. VIES DE COORDINACIÓ:
Davant dels conflictes plantejats, precisament la professionalitat, ha d’estar per sobre de problemes personals i plantejaments immobilistes. Algunes de les possibles mesures poden ser:

5.2.1. A L’ÀMBIT DE L’ORGANITZACIÓ:
Entre altres en destaquem:
• Establir reunions de coordinació entre Infantil i el primer cicle de Primària.
• Plantejar tant els punts de fricció com els acords o progressos.
• Establir mecanismes de coneixement mutu: a vegades estar un dia en una classe d’infantil i observar els
moltíssims continguts treballats en propostes com els Tallers resulta més enriquidor que totes les reunions
anuals.
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• Realitzar Projectes comuns que ajudin a resoldre pors i friccions metodològiques. (Realitzar un projecte
com planificar una Festa però conjuntament).
• Lligar experiències comunes durant l’últim trimestre dels 5 anys amb Primària

• Finalment val la pena esmentar una experiència que tot i ser “poc legal” es porta a terme en algun
centre amb autorització expressa de la Inspecció i que resulta fantàstica: considerar en les rotacions
anuals a l’equip del primer cicle de Primària, en finalitzar aquesta rotació (5 anys màxim) els punts de
fricció són mínims. No obstant requereix l’acceptació de totes les parts implicades

5.2.1. A L’ÀMBIT DE LA FORMACIÓ:
Possiblement les mesures més adequades haurien de d’enfocar-se des d’aquest punt de vista, especialment
el problema “estrella”, la lectoescriptura. Així:
• Portar a terme una “formació en centres” modalitat formativa en el mateix centre, en horari lectiu i amb
possibilitat d’assessorament extern que llima moltes de les asprors i obté bons resultats. Possibilita el
creixement professional del grup i l’anàlisi de casos similars i recerca de solucions similars, etc.
• Realitzar cursos monogràfics per a equips de cicle complets d’Infantil i Primària també pot ser crucial.
Encara que en aquest cas depenen de la voluntat de l’equip.Aquestes mesures resulten fonamentals per
a la coordinació no obstant això, malgrat tot, el principal escull és reconèixer que existeix el problema.
Són moltíssims els centres que tenen aquest problema, són pocs els que ho assumeixen i miren de solucionar-lo i, és clar, el dia menys pensat o el més estressat, esclata irremissiblement.

6. CONCLUSIONS
La programació en el segon cicle d’Infantil, descansa als pilars de la pràctica diària. S’estableixen rutines
que reforcen hàbits i ens marquen eixos temporals i seguretat afectiva, es busquen plantejaments globalitzadors que neixen dels interessos dels nostres alumnes i s’integren continguts en funció de les necessitats
plantejades; finalment es dissenyen tallers i racons específics que permeten treballar moltíssimes de les habilitats que en la nostra planificació trobem descompensades. Creem així un ambient d’aprenentatge únic,
on el desenvolupament de les capacitats dels nostres nens creix de forma natural, motivadora i constructiva.
Però aquesta visió pràctica ha de seguir tenint els seus referents. El currículum oficial i els PEC seran els
nostres referents per constatar que continguts treballem, per analitzar aquells que mereixen un tractament
especial, per observar si són compensats i atenen conceptes, procediments i actituds. Serà el referent de les
capacitats que expressen els objectius, tant generals com d’àrea. Planificar aquestes UD, programar-les de
forma coherent, adaptar-les contínuament, no és res més que estendre un pont, però un pont important, un
pont capaç d’unir la teoria amb la pràctica, un pont capaç de traslladar els nens de la dependència absoluta al plaer de sentir-se independents, un pont capaç de connectar la necessitat de sentir-se únic i especial
amb el plaer de compartir en el grup, un pont que els traslladi des d’aquest sentiment de sentir-se segurs
afectivament a la capacitat de desenvolupar al màxim els aspectes cognitius.
En l’àmbit de la seva responsabilitat, i dins del marc de l’ordenament educatiu, els professors han de contribuir a determinar, concretar i desenvolupar els propòsits educatius a través dels Projectes d’etapa o de
cicle, de les programacions i de la seva pròpia pràctica docent. Programem, per molts motius i raons, entre
elles fins perquè és una obligació imposada pel mateix sistema educatiu però, mai hem de perdre de vista
que allò important en una programació són els nostres alumnes, mai els papers
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TEMA 25

FORMACIÓ DE CAPACITATS RELACIONADES AMB EL DESENVOLUPAMENT LOGICOMATEMÀTIC. RECURSOS DIDÀCTICS I ACTIVITATS
ADEQUADES A L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL
0. Introducció
1. Formació de capacitats relacionades amb el desenvolupament lògic- matemàtic
2. Recursos didàctics i activitats adequades a l’etapa d’educació infantil
3. Marc curricular
4. Conclusions
5. Referències
Annexos

0. INTRODUCCIÓ
Les matemàtiques són presents a les nostres vides quotidianes. Basant-nos, per exemple, en el seu origen el
podem observar. Quina és la base, d’on sorgeixen ?. La resposta a aquesta pregunta és senzilla, neixen de
la relació amb els objectes i persones que ens envolten, de les interaccions que es donen contínuament a la
nostra vida. Per això, a més de ser un llenguatge i estar relacionades amb l’àrea tres, el currículum les inclou
dins l’àrea de Descoberta de l’entorn.
Aquesta classificació ens apunta la idea bàsica a desenvolupar en aquest tema: Les matemàtiques estan a
la nostra vida quotidiana i, per tant, fins i tot abans d’entrar a les escoles infantils, els nens s’han trobat amb
moltíssimes situacions que han resolt gràcies a coneixements matemàtics que tenien fins a aquest moment:
guardar les seves joguines en les seves caixes corresponents, posar un got per a cada persona a taula,
saber que té menys caramels que la seva germana,... són situacions matemàtiques que ja han viscut.
El segon aspecte bàsic que desenvoluparem al llarg del present tema ve referit al fet que les matemàtiques
no són numeració exclusivament. Tradicionalment el treball de les matemàtiques a les nostres aules ha estat
marcat pel pensament numèric, però les matemàtiques són pensament lògic, són representació espacial,
són mesures, són pensament espacial, temporal i causal i, és clar, no hem de reduir el camp.
La tercera línia fonamental de treball rau en la concepció constructiva del llenguatge matemàtic. Cada nen
construeix els seus conceptes. És un acte d’apropiació individual que el porta a l’abstracció. Igual que en
l’escriptura, el nen és capaç de construir els seus conceptes en la mesura de la seva maduresa evolutiva i,
allò més important, en la mesura que ha tingut la possibilitat d’enfrontar-se a situacions i problemes de la
vida quotidiana que li han permès buscar solucions i crear els seus conceptes. Quantes més possibilitats hagi
tingut i com més riques qualitativament hagin estat, més facilitat tindrà per construir, per evolucionar en les
seves abstraccions. Podem afirmar que, en l’actualitat, aquest camp es troba en plena revisió sent moltes
vegades les insatisfaccions plantejades a les nostres aules, les pròpies pràctiques i les seves interpretacions
les que suggereixen i possibiliten noves investigacions, nous punts de debat.
Per tant, per oferir oportunitats de desenvolupament als infants per possibilitar “la formació integral de les
capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb
l’Estatut, en els centres públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi .”( principi rec-
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tor postulat a la LEC) caldrà també realitzar activitats específiques, possibilitar moments amb consciència i
oferir materials que els permetin classificar ordenar, comptar, seqüenciar, categoritzar.....

Abans d’iniciar el desenvolupament del tema indicar que resulten encara bàsiques les aportacions d’autors
com Piaget o la seva deixebla Kamii en aquest camp, d’aquí la relació directa del present tema amb el tema
5, que feia al·lusió al desenvolupament cognitiu del nen. El desenvolupament lògic matemàtic ve marcat per
la interacció del subjecte amb el món físic i, té significat en la seva connexió amb el món social, però abans
de res, en la seva essència és un acte purament cognitiu. I d’altra banda hi ha relacions encara més puntuals
amb altres temes, així, podem utilitzar les noves tecnologies (T.24) per treballar conceptes matemàtics, els
contes (T.20) com instruments, la música (T.21) desenvolupa l’atenció, el pensament lògic, la importància
també dels materials (t. 17) en aquest camp...

1. FORMACIÓ DE CAPACITATS RELACIONADES AMB EL
DESENVOLUPAMENT LÒGIC-MATEMÀTIC
Són moltes les capacitats que es relacionen amb el desenvolupament lògic-matemàtic. Per poder desenvolupar-les, en primer lloc concretarem les adquisicions bàsiques a nivell cognitiu seguint els estudis de Piaget:

1.1 ADQUISICIONS COGNITIVES BÀSIQUES
Piaget, en la nostra etapa contempla dos períodes, el sensoriomotor (0-2 anys) i el preoperatori; aquest al
seu torn amb dos subperíodes molt definits, el primer al que anomena pensament simbòlic preconceptual
(2-4 anys), i el segon al que anomena pensament intuïtiu (4-6 anys).
Els principals èxits en aquests períodes són:
• Al sensoriomotor: als 18 m es dóna l’adquisició de la permanència dels objectes. També es produeixen
les primeres representacions simbòliques.
• Al preoperacional: es dona el pensament simbòlic i l’aparició de les operacions lògic matemàtiques.
Més concretament, durant aquests períodes els nens aconsegueixen les següents adquisicions:

1.1.1. ELS INVARIANTS
Els invariants són la identificació de trets constants malgrat els canvis. Trobem els següents tipus:
• Les constàncies perceptives: la constància de la mida (reconèixer la mida d’un objecte com permanent
encara que es vegi més petit per estar lluny i més gran per estar a prop) i la constància de la forma
(reconèixer la forma d’un objecte encara que es vegi des seus diferents costats) s’adquireixen durant el
primer any de vida.
• La idea de la permanència dels objectes, de la seva existència independent, s’ha d’anar adquirint de
mica en mica entre el naixement i la fi del segon any de vida. Des de l’any i mig els nens poden entendre
que els objectes poden estar a llocs als que no han vist amagar-los, i per tant poden buscar-los en una
varietat d’amagatalls.
És interessant conèixer que estudis recents, com el de Sylvia Bell, han trobat quelcom que Piaget havia suggerit: Els nens desenvolupen el sentit que les persones segueixen existint encara que no estiguin a la vista,
abans de desenvolupar aquest coneixement amb els objectes. Per exemple, són capaços de jugar al “Cucu-després”, abans de buscar objectes que s’ocultin davant la seva vista.
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1.1.2. LES IDENTITATS

Consisteixen en el coneixement de que hi ha propietats permanents en els objectes, qualitats permanents
enfront de qualitats alterables, com la forma, la mida o l’aspecte general.
Piaget amb un dels seus més coneguts experiments va demostrar aquesta teoria: la conservació dels líquids.
En aquesta experiència es presenten al nen dos gots que contenen la mateixa quantitat d’aigua i es transvasa la d’un d’ells a un altre got més alt i estret. En preguntar al nen si continua havent-hi la mateixa quantitat
d’aigua, els nens de l’etapa preoperacional diuen que la quantitat ha variat: hi ha més o hi ha menys en un
que en un altre, però alhora consideren que l’aigua segueix sent la mateixa. El nen posseeix un invariant
qualitatiu (identitat), però no quantitatiu (conservació de la quantitat).
Directament relacionada amb la conservació de la quantitat, ens trobem la conservació del nombre, invariant
que adquireixen al voltant dels 6 anys. (Experiment de les fitxes de Piaget). Conservar el nombre significa pensar que la quantitat roman igual quan s’ha variat la col·locació espacial dels objectes. El número és el mateix
independentment de l’espai que ocupi. No existeix encara Abstracció reflexiva, però estem construint-la.

1.1.3. LES RELACIONS FUNCIONALS
Una funció és la relació existent entre dos fets quan el valor d’un depèn i varia segons el valor de l’altre.
El nen preoperacional és capaç d’apreciar relacions funcionals simples i covariacions recurrents entre fets
observables del tipus això succeeix quan allò altre succeeix.
Per exemple, si una persona va descalça es refreda; si truco al timbre de la casa del veí, la porta s’obrirà.
El nen aprèn així convencions culturals (es creua el semàfor en verd i, si no existeix, es mira a dreta i esquerra) explicacions causals de fenòmens naturals (quan surt el sol, fa calor, si un es posa malalt, l’ha de
examinar el metge); conceptes de diferent índole (el tomàquet i la diadema de la “profe” de l’escola són de
color vermell) i regularitats que tenen a veure amb l’experiència individual (la meva mare mai em compra
llaminadures, però el meu avi sempre, a l’estiu, ens banyem a la platja).

1.1.4. LES CLASSES I RELACIONS D’INCLUSIÓ
La habilitat del nen per realitzar classificacions, per formar classes, és fonamental perquè vagi progressant
en l’organització del món que l’envolta. En el moment en què el nen allibera les seves mans, adquisició de
la postura sedentària, pot manipular i classificar objectes.
El desenvolupament de les classificacions passa per tres etapes:
• En una primera fase el nen no és capaç de mantenir un criteri constant de classificació. Comença a
ordenar els objectes a partir d’algun tret comú, però de seguida varia aquest criteri i el resultat de la
seva acció no és identificable per a l’adult. És el moment de les anomenades col·leccions figurals configuracions perceptives a que el nen dota d’un significat. “He fet un tren, una casa”.
• En un segon moment apareixen les anomenades col·leccions no figurals, on classifica segons semblances però no és exhaustiu. El nen classifica ja els objectes per color, per forma... però encara no
estableix una clara relació entre el tot i les parts.
Per exemple si li diem que agrupi vehicles, agafarà es cotxes, camions, motos però no ho farà amb els
avions vaixells....
Aquestes dificultats per gestionar la relació d’inclusió d’unes classes en classes més àmplies es posen de manifest en molts altres aspectes, per exemple entendre que les roses son flors però que no totes les flors són roses.
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• La tercera fase implica ja el domini de les classes lògiques i correspon a períodes posteriors a l’Educació Infantil.
El nen és preconceptual, el que fa és utilitzar el que s’anomena raonament transductiu, és a dir va del particular al particular. Per exemple, per molts nens les dones estan embarassades per menjar molt.
ALGUNES CRÍTIQUES I PUNTUALITZACIONS.

És evident la importància que tenen els aspectes ressenyats a l’hora de treballar i d’interpretar les capacitats lògic-matemàtiques dels nostres alumnes, però resultaria injust no plantejar algunes contradiccions a la
teoria piagetiana.
• Són ja bastants els estudis que demostren que els nens petits són capaços de raonar deductivament. Entre ells cal destacar les aportacions de Margaret Donaldson que recullen les observacions efectuades
amb nens de 4 i 5 anys, introduint un element nou que va passar inadvertit en els anteriors experiments,
les situacions naturals i, fonamentalment, quan aquestes es donen en la narració d’històries i contes.
L’autora considera que el nen no està tan limitat a aquesta edat per efectuar raonaments deductius, com
es pensava fins ara.
• Estudis realitzats per Siegler i citats per Karmiloff-Smith demostren que si bé els nens petits no conserven
“nombres grans”, sí són capaços de mostrar la conservació de “nombres petits”. Els nens menors de
cinc anys passen la tasca de la conservació si només s’utilitzen tres o quatre objectes.
• A la vegada, Karmiloff-Smith en el seu llibre “Més enllà de la modularitat” explica nombrosos estudis
amb nadons que demostren que aquests processen i emmagatzemen dades numèriques d’una manera
més complexa i a una edat molt més primerenca del que sosté la teoria de Piaget.
• Una altra de les afirmacions piagetianes ens parla que el nen prima els estats enfront de les transformacions; la realitat és per a ell estàtica i ignora les transformacions que modifiquen un estat i donen lloc a
un altre. Però no serà que no ho treballem. Estudis realitzats a les nostres comarques que han fet servir
el dibuix com a representació simbòlica posen en contradicció aquesta afirmació. Davant la resolució
d’un problema, les accions són representades amb el dibuix i de forma lògica. Tenia 6 caramels i ara
només tinc tres, què ha passat ?. Dibuixen la seqüència intermèdia (donant-li tres al germà, ells mateixos amb tres dins de la panxa,...). segueixen l’esquema: estat- acció- relació.

1.2. CAPACITATS QUE AFAVORIXEN EL DESENVOLUPAMENT LÒGIC-MATEMÁTIC
Hem analitzat les adquisicions cognitives bàsiques per al desenvolupament del pensament lògic-matemàtic,
hem vist la importància manifesta que tenen tant per a la construcció de capacitats com per saber interpretar-les per la nostra part. Analitzarem ara el desenvolupament de quatre capacitats bàsiques per afavorir
aquest pensament:

1.2.1. L’OBSERVACIÓ
S’ha de potenciar, sense forçar a l’alumne a focalitzar la mirada cap allò que l’adult veu interessant; és més
una lliure expressió del que realment ell pot veure. L’observació es canalitzarà lliurement i respectant l’acció del
subjecte, mitjançant jocs acuradament dirigits a la percepció de propietats i a la relació entre elles. Aquesta
capacitat d’observació es veu augmentada quan s’actua amb gust i tranquil·litat i es veu disminuïda quan hi
ha tensió en el subjecte que realitza l’activitat. Segons Krivenko (1990), cal tenir presents tres factors que intervenen de forma directa en el seu desenvolupament: El factor temps, el factor quantitat i el factor diversitat.
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1.2.2. LA IMAGINACIÓ

Entesa com acció creativa, es potencia amb activitats que permeten una pluralitat d’alternatives a l’acció
del subjecte. Ajuda a l’aprenentatge matemàtic per la variabilitat de situacions a les quals es transfereix una
mateixa interpretació. De vegades es sol confondre amb la fantasia. Quan, sota un punt de vista matemàtic parlem d’imaginació, no volem dir que se li permeti a l’alumne tot el que se li acudeixi; més aviat, que
aconseguim que se li acudeixi tot allò que es pot permetre segons els principis, tècniques i models de la
matemàtica per tal de resoldre situacions quotidianes o problemes.

1.2.3. LA INTUÏCIÓ
Les activitats dirigides al desenvolupament de la intuïció no han de provocar tècniques endevinatòries; el
dir per dir no desenvolupa pensament algun. L’arbitrarietat no forma part de l’actuació lògica. El subjecte
intueix quan arriba a la veritat sense necessitat de raonament.

1.2.4. EL RAONAMENT LÒGIC
El raonament és la forma del pensament mitjançant la qual, partint d’un o diversos judicis veritables (denominats premisses) anem arribant a una conclusió d’acord amb certes regles d’inferència. El desenvolupament del pensament és resultat de la influència que exerceix en el subjecte l’activitat escolar i familiar. Tota
activitat que intenti complir aquest objectiu es dirigirà a estimular en l’alumne la capacitat per generar idees
i expressar-les. Si no se’ls escolta és impossible desenvolupar pensament algun. Moltes vegades el que fem
únicament és aconseguir que escoltin els nostres pensaments, quan l’important és dirigir els seus propis. És
per això pel que la majoria dels nens tenen per únic argument raonat: “Ell ho va dir (Ipse dixit) -referint-se
al professor-”, quan l’important és canviar aquesta expressió arcaica per una altra més moderna, i que
l’argument de cada escolar sigui: “Jo puc veure-ho (I can see it)”.
Aquests quatre factors ajuden a entendre el pensament lògic-matemàtic des de tres categories bàsiques
(Fernández Bravo):
1. Capacitat per generar idees. L’expressió i interpretació sobre el que es conclogui sigui: veritat per tots
o mentida per tots.
2. Utilització de la representació o conjunt de representacions amb les quals el llenguatge matemàtic fa
referència a aquestes idees.
3. Comprendre l’entorn que ens envolta, amb més profunditat, mitjançant l’aplicació dels conceptes apresos.
Altra qüestió important -per al mateix Fernández Bravo- sobre la formació del coneixement matemàtic és la
necessària distinció entre: la representació del concepte i la interpretació d’aquest. Es sol creure que quants
més símbols reconegui el nen més sap sobre matemàtiques i, encara que això s’allunya molt de la realitat en
la qual es desenvolupa aquesta ciència no falten a les escoles falses analogies didàctiques: “El dos és un
aneguet” o “La serp és una corba “o.... Tals expressions poden implicar el reconeixement d’una forma amb
un nom, per associació entre diferents experiències del nen, però de cap manera contribueix al desenvolupament del pensament matemàtic, a causa que menteix sobre el contingut intel·lectual a què es refereix, per
exemple, el concepte dos: Mai designa UN “aneguet”.
Abans de passar al següent punt fer esment d’altres capacitats que si bé tenen un marcat caràcter general,
no per això deixen de ser bàsiques i afavoridores del pensament lògic-matemàtic. Destaquem així:
ATENCIÓ: procés que permet seleccionar la informació, processar només les dades importants.
REFLEXIÓ: analitzar millor la informació rebuda, per donar una resposta d’èxit.
MEMÒRIA: la capacitat que possibilita el record d’experiències prèviament viscudes.
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CREATIVITAT: capacitat que produeix una idea original, una resposta no convencional davant l’aparició

d’un problema o situació.

2. RECURSOS DIDÀCTICS I ACTIVITATS ADEQUADES A L’ETAPA
D’EDUCACIÓ INFANTIL
2.1. QUÈ HEM DE TREBALLAR?
Quins són els aspectes bàsics que hem de treballar en la nostra etapa? Seguint la mateixa organització
epistemològica del llenguatge matemàtic, veiem que comprèn: pensament lògic, pensament numèric i pensament espacial, temporal i causal. Analitzem-los:

2.1.1. PENSAMENT LÒGIC
L’aprenentatge del pensament lògic comença amb el contacte amb els objectes, amb l’observació i experimentació amb ells. Així mateix s’inicia amb les primeres representacions gràfiques de les seves propietats,
les agrupacions i relacions. Tot aquest procés culmina amb l’abstracció i amb la realització de les primeres
operacions. Segons el currículum treballarem:
• Col·leccions que poden anar variant en funció dels atributs i característiques dels objectes.
• Correspondències que permetin inicialment la comparació i que possibilitin la comparació amb posterioritat de quantitats i numeració.
• Classificacions: comparar els objectes d’una col·lecció però seguint una única variable.
• Seriacions que donin lloc a les anomenades relacions de ordre.

2.1.2. PENSAMENT NUMÈRIC
• Els quantificadors
La quantitat és un aspecte difícil de concebre doncs a diferència dels atributs dels objectes no són percebudes
pels sentits. Els quantificadors que utilitza el nen de forma inicial són: res, tot, alguns, pocs, menys, més,...
• Els nombres
Cal tenir en compte el coneixement del nombre en el seu context social: estem envoltats de nombres, el nostre telèfon, el número de llista, la matrícula del nostre cotxe, la casa on vivim, el comandament a distància
del televisor, el calendari, el despertador, els rellotges, l’aniversari,...
Treballarem: les estratègies de recompte, la sèrie numèrica i la seva representació gràfica, l’estimació de
quantitats, els aspectes: cardinal i ordinal, es treballaran en realitzar classificacions i seriacions. També es
donaran operacions i aritmètica (suma i resta per descomposició) i sobretot, les seves aplicacions a la vida
real, als problemes quotidians.
Gellman i Gallister ens parlen dels requisits per l’adquisició del concepte de nombre:

1. Correspondència un a un.
2. Irrellevància de l’ordre.
3. Ordenació estable.
4. Principi cardinal.
5. Tenir adquirits els números de l’1 al 10.
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2.1.3. PENSAMENT TEMPORAL, ESPACIAL I CAUSAL

• La mesura
La noció de mesura no és aliena al nen quan aquest s’enfronta a aquesta com a part del programa d’educació infantil. Avui dia és freqüent que els nens acompanyin els seus pares a les compres. En un mercat, el
nen sentirà frases com un quilo de tomàquets, un litre de llet, una dotzena d’ous,... o en uns magatzems: dos
metres de cintes, un metre de filferro,... Totes aquestes situacions expressen mesures de diferents magnituds:
capacitat, pes, longitud, temps,...
Així començarem sempre amb la comparació directa: (aquest és més petit que el meu) per arribar a la comparació indirecta (aquella que fa servir un intermediari, o sigui, una magnitud).
Hem de tenir sempre en compte que treballar la mesura no és treballar la numeració. Comparar no és dir
aquest mesura 7 i l’altre 8. (Arribarem al nombre però no l’iniciem així).
Per treballar la mesura a classe es poden realitzar projectes com: com som d’alts ?, quin és el nostre nombre
de calçat?... mitjançant representació gràfica comparem quin és més gran, més petit, més alt, més baix...
Les nocions que treballem són: longitud (llarg, curt, ample, estret), superfície (gran, petit, mitjà), capacitat
(ple, buit , més menys), pes (lleuger, pesat)...
• El temps
El temps requereix una construcció intel·lectual per part del nen basada en operacions que són paral·leles
a les involucrades en el pensament lògic-matemàtic. A través de l’activitat s’adquireix una consciència temporal que implica la possibilitat d’estimar la duració.
Las nocions temporals són abans-després, dia-nit, avui-demà-ahir, dies de la setmana, les estacions i mesos
de l’any, i la durada: molta estona-poca estona, ràpid-lent.
Normalment a les escoles es fa l’activitat del “bon dia” o assemblea matinal on s’estructura la jornada en
franges de temps, es mira el calendari, els dies de la setmana...
• Formes, orientació i representació a l‘espai.
Les propietats topològiques (obert-tancat, interior-exterior, punt-línia, superfície -volum i formes i simetria),
corresponen als aspectes de la geometria en aquesta etapa. La finalitat és conèixer i organitzar l’espai a
partir de l’exploració, moviment i l’experiència directa. Primer s’han de viure amb el propi cos i la seva relació amb l’espai i els altres objectes per després poder passar al pla més descentrat.
• Orientació espacial
Es treballa en primer lloc prenent com a punt de referència el seu propi cos, en moviment i en repòs, quan
estigui consolidat passarà a emprar els objectes sent el seu cos la referència, per posteriorment establir relacions entre els objectes, on aquests seran la referència.
Les nocions principals són: espacials (dalt-baix, a sobre-a sota, prop-lluny, davant-darrere, al costat de...,
dins-fora, esquerra, dreta, al voltant...), línia (obert-tancat, corbes- rectes), ordre espacial (principi- final,
anterior- posterior ...).
El treball d’aquests conceptes convé realitzar-lo en viu i no per mitjà de fitxes, ja que alguns conceptes no
es poden treballar així (a dalt, davant,... solen ser confusos).
Aquests continguts han de ser abordats en la nostra etapa, però això no vol dir que hagin de ser treballats
de forma específica tal com hem assenyalat. Les matemàtiques han d’estar plenament relacionades amb
la vida a les nostres aules, amb els objectes que ens envolten, amb situacions problemàtiques que vivim,...
D’altra banda tots aquests aspectes ens han de aparèixer interrelacionats. Classifiquem i agrupem, però de
vegades també comptem, observem,...
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2.2.1. RECORREGUT DIDÀCTIC
El desenvolupament del pensament lògic-matemàtic es pot recórrer didàcticament:
a) Establint relacions i classificacions entre i amb els objectes que l’envolten.
b) Ajudar-los en l’elaboració de les nocions espai-temporals, forma, nombre, estructures lògiques, essent
indispensable la seva adquisició per al desenvolupament de la intel·ligència.
c) Impulsar els nens a esbrinar coses, a observar, a experimentar, a interpretar fets, a aplicar els seus
coneixements a noves situacions o problemes.
d) Desenvolupar el gust per una activitat del pensament a l’anomenada matemàtica.
e) Despertar la curiositat per comprendre una nova manera de expressió.
f) Guiar en el descobriment mitjançant la investigació que l’impulsi a la creativitat.
g) Proporcionar-los tècniques i conceptes matemàtics sense desnaturalització.

2.2.1. RECURSOS DIDÀCTICS
Comprenen els recursos generals i específics:
• Recursos generals: són l’organització de l’espai, temps i materials.
Espai: es pot disposar d’un espai dedicat al treball matemàtic (taller), encara que com hem assenyalat les
matemàtiques són presents al treball diari, de manera que no necessiten un espai concret.
Temps: programarem tallers setmanals, de durada 1.30-2 h. Planifiquem activitats quotidianes on posem
l’èmfasi en aspectes matemàtics.
Material: emprarem material quotidià i material específic. Treballarem material continu (afavoreix la mesura) i discontinu (recompte).
Entre el material pròpiament matemàtic destaquem:
»» Els blocs lògics de Dienes: consten de 48 peces que varien de grandària, forma, color i gruix. Es
fan servir per treballar la noció de pertinença, conjunts complementaris.
»» Les sèries de Montessori. Consta de 10 cilindres que varien de grandària i color però no de gruix.
S’utilitzen perquè el nen identifiqui les propietats de color i grandària.
»» Les caixes de Decroly. Material per la investigació, la manipulació, la classificació, l’ordenació i
per establir relacions d’equivalència, ordre i correspondència.
»» Les regletes de Cuisenaire. Serveixen perquè el nen aprengui a compondre i descompondre el
nombre establint equivalències entre unitats.
»» Les formes geomètriques. Serveixen per iniciar al nen en la geometria.
»» La balança. Serveix per iniciar el nen en la mesura.
»» Seqüències temporals. Són els jocs per ordenar una història segons la successió temporal.
»» Dominó. Treballa l’observació i la relació.
»» Puzles. Diverses peces han d’unir-se correctament per compondre una imatge completa.
»» Construccions. Peces de diferents formes, mides i colors, amb les que es poden fer múltiples combinacions, creant diferents estructures.
• Recursos específics: les matemàtiques no es treballen només amb paper i llapis, ens valem d’altres recursos que són:
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»» El joc. La seva característica principal és que té un fi en si mateix, és molt motivador, per això és l’activitat més utilitzada en l’infantil. Existeixen jocs diversos que resulten estimulants per al coneixement
lògic matemàtic i la velocitat de pensament. Ex: jocs amb daus, on sumen valors, expliquen, pensen...
»» La verbalització. Convé proposar-la com a mitjà didàctic després de realitzar les activitats, així el
nen i la nena evoquen les experiències viscudes.
»» El dibuix. Expressa gràficament el que mentalment ha vivenciat.

2.2.2. CONTEXTUALITZACIÓ A LES NOSTRES AULES
En educació infantil, tal com es recull al tema 12, el treball d’aula gira al voltant de tres eixos globalitzadors
de la pràctica: rutines i hàbits, treball globalitzat. A continuació reflectirem com recull cada un el treball lògic
matemàtic.
1. LA VIDA QUOTIDIANA: HÀBITS I RUTINES

• Rutines al Primer cicle:
»» Els nens arriben i posen la seva jaqueta en el seu penjador, guarden el seu dinar, deixen els seus
treballs al seu calaix... (correspondències, classificacions).
»» Als dos anys s’inicien en els llistats Qui ha vingut?, Falten molts- pocs?
»» Al menjador es verbalitza contínuament: et queden 2 cullerades, pren 3 galetes...
»» Les cançons, contes... estan plenes de nombres: 5 llobets, els 3 porquets...
• Rutines al Segon Cicle:
»» Els llistats: quants som ?, quants no han vingut ?, quantes noies hi ha?, I nois? Sumem per saber
quants som, quants es queden al menjador?,...
»» L’escriptura de la data, el calendari, la caseta del temps permeten treballar no només la numeració, també ens permeten introduir-nos en l’estadística....
»» Cada nen ha de penjar el seu abric al seu penjador, guardar el seu esmorzar a la cistella, els seus
treballs al seu calaix... les correspondències, classificacions, organitzacions...
»» Anem als racons, quants poden anar a aquest?, Quants més hi caben?
»» A la pròpia assemblea: sortejos, votacions, càrrecs rotatius,...
2. LA MATEMÀTICA EN EL TREBALL GLOBALITZAT:
El treball globalitzat pot ser per Centres d’Interès, tallers globalitzats i Projectes de Treball, ambients, racons.... Ens decantem per aquesta última proposta.
• Els projectes de treball:
Sorgeixen de l’interès dels nens. Entorn d’ell sorgeix la necessitat de classificar, organitzar, ordenar, i valorar les informacions recollides al voltant del tema de treball (els animals, per exemple, els que ens esperen
a la granja i els salvatges...) però a més a més ho fa de forma funcional, real.
Realitzen mapes conceptuals, el que afavoreix el pensament matemàtic.
No obstant això hi ha projectes purament matemàtics, la matemàtica es construeix en relació amb el món
que ens envolta:
»» El salt de longitud (La intel·ligència es construeix usant-la, Reggio Emilia. Ed. Morata)
»» Projecte sobre els nombres (Presentat pel Seminari Xucurruc MRP Marina-Safor)
Altres on el component matemàtic és vital:
»» La nostra Història personal. (Pensament espai-temporal i causal; edats, mesura,...)
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»» Les nostres receptes. (Idea de transformació i canvi, estimació de quantitats, característiques dels
objectes, propietats, classificacions,...)
• Els centres d’interès:

Si s’apliquen de forma real o sigui a través de l’observació directa (no fitxes del llibre) possibiliten la manipulació
d’objectes a la primera fase (OBSERVACIÓ) la qual cosa permet múltiples ordenacions, classificacions, correspondències,... a la tercera fase (de REPRESENTACIÓ) s’ha d’intentar (no forçar) l’ús de llenguatge matemàtic.
3. EL TREBALL EN RACONS O AMBIENTS

• ELS RACONS i AMBIENTS
La diferències entre els racons i els ambients és que als primers no acostuma a donar-se la lliure circulació entre
els diferents espais si no que les propostes estan a una aula i l’alumnat les realitza o bé per propis interessos o
bé per la demanada del mestre i als ambients l’alumat es mou per totes els espais de manera lliure. Existeixen
determinades propostes on les matemàtiques desborden per tot arreu i es difuminen en el dia a dia gairebé de
forma inconscient, però no obstant això, aporten nombroses formes d’aproximar-nos al món matemàtic.
També son una manera molt idònia per donar un enfocament inclusiu ja que, segons el Decret 150/2017,
de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, els centres han
de d’oferir mesures universals, addicionals o intensives per tal d’incloure a tot l’alumnat en l’activitat diària
del centre i als racons i ambients la oferta de materials i propostes és tan variada i multinivell que respecta
els ritmes individuals de l’alumat i promou l’autonomia.
Algunes propostes són:
»» Joc simbòlic:
“La Botiga” permet treballar el comprar i vendre, l’aproximació a la quantitat, la numeració, les mesures,
les comparacions, les ordenacions... pràcticament tot el currículum matemàtic de l’educació infantil es pot
treballar en aquest racó.
“Racó del telèfon” treballa el reconeixement numèric, la posició dels nombres, l’ordre...
»» Racons de construcció:
Permet el muntar i ordenar, el treball de formes, colors i mides, la construcció de formes de representació
en l’espai...
A més, no només hem de contemplar els materials didàctics ja fabricats (lego, tente,...) sinó també aquells
que podem trobar de rebuig com fustes de diferents formes i mides, envasos etc. El treball amb aquest tipus
de material desestructurat afavoreix les activitats grupals.

»» Racó de biblioteca:
Permet la classificació de contes, els que tenim, els de préstec, la correspondència carnet de biblioteca-conte, la numeració en les diferents pàgines etc
»» Racó del puzle:
Pot ser de siluetes, de diferents números de peces... és interessant tenir trencaclosques de diversos nivells de
dificultat, el que garanteix una veritable atenció a la diversitat.
»» Provocacions específiques de pensament matemàtic
Oferim material estructurat per tal que l’alumne desenvolupi el pensament matemàtic ( resseguir els nombres, classificar botons, fer les formes geomètriques amb pals...)
• ELS TALLERS
»» Ells tallers de joc heurístic
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Des del “cistell dels tresors” aplicable al primer any de vida, passant pel “joc heurístic” característic dels
2-3 anys fins arribar als “tallers d’observació-experimentació” propis del segon cicle.
Descobrir, inventar, crear són capacitats matemàtiques com hem vist, anticipar hipòtesis davant reptes,
representar-la amb el dibuix, verbalitzar, reforçar la curiositat, aprendre a dubtar, són aspectes bàsics que
es treballen en aquests tallers.
»» El taller de matemàtiques, com a recurs
Son moltes les aules que contemplen un taller de matemàtiques organitzat amb un horari estable i concret o
fins i tot amb la participació de famílies en les propostes. Aquests tallers es caracteritzen per la inclusió de
diferents propostes basades en el JOC i que permeten treballar absolutament tots els continguts curriculars.
Els alumnes alternen les propostes o jocs sessió a sessió passant per totes i cadascuna de elles.
D’altra banda permeten el treball col·lectiu, afavoreixen la interacció professor-alumne i, sobretot alumne-alumne. Per altra banda requereixen uns materials específics (taulers de joc, fitxes, cartes de la baralla
espanyola, cartes en blanc, miralls no tallants i irrompibles,...), però fàcils d’aconseguir i/o senzills d’elaborar. Cal destacar la importància dels daus (i per què utilitzar el convencional? Hi ha daus de colors, amb
números, punts, en blanc...).
Analitzem les propostes més estimulants i reeixides:
• Els jocs de cartes: Permeten el treball del recompte, la numeració, el càlcul mental, l’estimació,... Destacaríem: “Cincs”, “sets”, el “descobert”, “guerra” o “doble guerra”, la lluita, omplir quadres.
• Jocs de comptar i d’estratègia : Salta conill, cursa de cavalls, l’oca o tres en ratlla (fixem-nos en la capacitat de treballar la descentració).
• Jocs de simetria amb miralls que els resulta fascinant. Treballes la forma, la hipòtesi i l’aprenentatge per
assaig - error.
• Jocs amb materials estructurats:
Les regletes Cuissenaire estan realitzades des del punt de vista de l’adult per treballar la descomposició, però provem a utilitzar-les com jocs de farciment de caselles i observarem les diferències. L’alumne
tira el dau i busca omplir caselles amb la regleta corresponent. Quan el joc és massa fàcil provem el
viatge d’anada i tornada. (Ara apareix fins la sostracció) però sempre en forma de joc i dotada de
funcionalitat. En el mateix sentit podrem reutilitzar els àbacs o els blocs lògics.
• Jocs de geometria: Construccions amb figures geomètriques realitzades per ells mateixos que després són
fotografiades i han de ser reproduïdes amb blocs geomètrics (pas del pla bidimensional al tridimensional).
4. PROPOSTES ESTABLERTES COM NOVES RUTINES

En si no són rutines quotidianes però es converteixen en elles per la seva acceptació i mostres d’interès dels
nostres alumnes. Ja instaurades es repeteixen diàriament o un dia a la setmana, etc.
• El joc de la sorpresa: Els alumnes porten de casa objectes que són embolicats i presentats d’aquesta
manera per cada alumne. La resta dels companys han de descobrir de quin objecte es tracta mitjançant
preguntes a les quals ha de respondre SÍ o NO. Es fan al·lusions a classes, grups, formes, colors, propietats,... Es poden comptar, recordar, agrupar, classificar,...
• Els aniversaris: Possibiliten situacions problemàtiques de repartiment, d’ús de les correspondències,
d’estimacions de quantitats. Permeten estimar i comptabilitzar els dies que falten per a l’arribada de
l’aniversari de... fins a arribar a les nocions d’estadística (a l’abril fan anys 4 i al maig 2,...).
• L’hora del conte: Quanta matemàtica existeix als contes! Des de les pròpies fulles, passant per les seqüències espai-temporals, les relacions de causalitat, fins a arribar als conceptes, colors, vocabulari,... Qualsevol conte ens permet reprendre els principis matemàtics d’una forma natural. A la vegada existeixen contes
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“potents” els tres porquets (fàcils de treballar en mapa conceptual) o “ Rínxols d’or” (permet la seva simbolització amb els propis blocs lògics), fins arribar a contes de conceptes com” No confonguis “d’Hervé Tullé.
5. SITUACIONS IMPREVISTES I ORIGINALS.

Resulta interessant tenir els ulls i les orelles alerta. Qualsevol conversa, qualsevol tema d’interès pot convertir-se en el fil conductor d’experiències del món lògic-matemàtic. Quantes coses diàries són desaprofitades.
Sense anar més lluny fixem-nos en el nostre pati:
El sorral possibilita el treball de transvasaments, de transformació, de conservació de la quantitat.
Al pati ens toca el sol, i la nostra ombra? Com es projecta ?, On està ?, Per què canvia del matí a la tarda?
o evaporació de l’aigua dels bassals

2.3. COM PODEM AVALUAR AQUESTES ACTIVITATS?
Segons l’ Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediments i els documents i requisits formals
del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil; l’avaluació serà contínua i estarà integrada en
tot el procés d’ensenyament-aprenentatge.
Farem una avaluació inicial per conèixer com estan els nostres alumnes i una final per veure el que han
aconseguit, però on cal posar l’enfoc és en el procés, ja que és molt important conèixer els passos que han
seguit i les vies que han emprat i que els serviran per altres aprenentatges.
Com a instrument d’avaluació ens valdrem de l’observació directa i continuada, els fulls de seguiment dels
tallers, els fulls d’autocontrol que omplen els nens, els fulls d’observació del joc... Per exemple davant el joc
de cartes podem...
• Abans del joc: Repartiment de cartes: ordre que segueix, coneixement de les normes de repartiment, si
dóna la mateixa quantitat de cartes als companys per igual, si s’equivoca, si ho fa amb correspondència una a una o dos a dos,...
• Durant el joc: Seguiment de normes específiques, respecte per les normes, si compta amb acció visible,
si ho fa mentalment, si fa la correspondència dau- acció,...
• Després del joc: Si sap comptar les que té, si les recull en ordre decreixent,...
Però... no val creure que un concepte ha estat assimilat perquè en un moment determinat els nens l’han utilitzat bé. Hem de buscar situacions que aportin matisos, aspectes diferents d’un mateix concepte.

3. MARC CURRICULAR
Pel que fa al Currículum i orientacions d’educació infantil (Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil) s’afavorirà al desenvolupament de les capacitats i al seva interrelació; pel que fa al pensament logicomatemàtic podem destacar:
• Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació
habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
Als objectius de final d’etapa també es fa menció al tema que ens envolta:
• Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes
que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material.
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• Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura
i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i
la comunicació.
• Aprendre i gaudir de l’ aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i
acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada.

Pel que fa als continguts, ens centrem en les àrees dos i tres on es formulen aspectes a treballar com:
• Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.
• Identificació de figures tridimensionals: esfera, cilindre i prisma, i planes: triangle, quadrilàter i cercle,
que formen part d’elements de l’entorn.
• Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes, objectes i materials: color,
grandària, mida, plasticitat, utilitat, sensacions i altres propietats.
• Mesurament d’objectes manipulables per conèixer-ne les característiques i comparar-los. Ús d’estratègies de mesurament de longitud, capacitat, massa, temps, temperatura, fent estimacions i prediccions i
usant unitats no convencionals.
• Comparació, ordenació i classificació d’objectes i material, establint relacions qualitatives i quantitatives, per reconèixer patrons, verbalitzar regularitats i fer anticipacions.
• Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació.
• Reconeixement i representació de nombres en situacions diverses, adonant-se que són presents en
situacions quotidianes i per a què es fan servir: quantitat, identificació, ordre i situació.
• Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets i activitats de la vida quotidiana. Identificació de sèries i predicció de la seva continuïtat.
• Aplicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar reconeixent la modificació de les
quantitats i fent estimacions de resultats.
• Situació dels objectes en l’espai, reconeixent la posició que ocupen i la distància respecte d’un punt
determinat. Orientació en espais habituals de l’habitatge, l’escola i d’entorns coneguts, fent ús de la
memòria espacial.
• Ús d’estratègies per resoldre situacions que requereixin coneixements matemàtics. Verbalització dels
processos i valoració dels resultats.
• Comunicació a través del codi matemàtic en situacions de la vida quotidiana.
Els criteris d’avaluació que ens serviran per constatar el grau d’assoliment dels objectius, serien:
• Identificar característiques i regularitats en l’entorn natural, social i cultural, i utilitzar els recursos gràfics
per recollir i comunicar les observacions.
• Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patrons i verbalitzar-ho.
• Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents
llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i incorporar la iniciació als
instruments tecnològics (TIC).

4. CONCLUSIONS
Després d’analitzar les diferents propostes metodològiques com a resposta als nous reptes plantejats en
aquest camp, no ens queda més que fer quatre acotacions obviades explícitament per la decisió que hem
adoptat en l’organització del tema.
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No les hem contemplat. No podem, no hem de reduir la matemàtica a llapis i paper, no hem de començar
la construcció de la casa per la teulada. Les fitxes plantegen molts aspectes del pensament numèric i poc del
pensament lògic, o l’espacial i temporal i causal; les fitxes representen el nombre en estat, poques vegades
com a acció; les fitxes van directament a la representació quan, com hem vist, configura sempre l’última
etapa i, en alguns casos, la mateixa avaluació.
No podem treballar exclusivament sobre el paper i plantejar l’aprenentatge matemàtic a través de fitxes en
les quals han de fer fletxes o pintar.
SEGONA: I els materials?

Cal que nosaltres, els mestres preparem acuradament els materials i l’organització que posa a la seva
disposició. No només són crucials les propietats físiques dels objectes aportats per al desenvolupament lògic-matemàtic del nen sinó també ho són les activitats en què l’adult o altres nens s’impliquen amb ell. Això
ens obre perspectives de la nostra funció mediadora, per això enfoquem el tema dels materials com ho vam
fer al tema 17, com “intermediaris provocadors”, provocadors de problemes, de conflictes i preguntes que
a través de l’experimentació estimulen la intel·ligència i la maduració des d’una àmplia perspectiva.
No podem tampoc abusar dels materials manipulables per ordenar, classificar i comptar. Això ha passat
amb els blocs lògics i, tot i que vàlids, hem de fer-ho també amb les fruites de la botiga, o les peces del racó
de construccions.
TERCERA: Com relacionem aquestes capacitats apuntades inicialment i ratificades als continguts curriculars?

Potser aquest esquema ens tregui de dubtes:
Desenvolupament de la capacitat d’establir relacions lògiques
Desenvolupament de la capacitat de representació
Desenvolupament de la capacitat de conèixer objectes i matèries i establir relacions de qualitat i quantitat
Desenvolupament de la capacitat d’organitzar-se en l’espai i en el temps
QUARTA: Quin és el nostre paper?

Seguint a Fernández Bravo les característiques de l’actuació de l’educador i la seva incidència en l’actuació
del nen d’aquestes edats es poden resumir de la següent manera:
el/la professor/a ha de...
• Observar les respostes dels nens sense esperar la resposta desitjada.
• Permetre, mitjançant exemples i contraexemples, que l’aprenent corregeixi els seus errors.
• Evitar la informació verbal i les paraules correctives: “Bé”, “Malament”, o formulacions amb la mateixa
finalitat.
• Respectar les respostes, conduint, mitjançant preguntes, el camí de recerca que ha proposat el subjecte.
• Enunciar i/o simbolitzar la relació, estratègia, estructura lingüística o procediment que s’estiguin treballant amb la nomenclatura correcta, després, i només després, de la seva comprensió.
El/la nen/a té que...
• Veure el seu treball com un joc.
• Dubtar sobre el que està aprenent.
• Jugar amb les respostes abans d’escollir una de elles.
• Tenir la completa seguretat que no importa equivocar-se.
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• Conquerir el concepte; lluitar per la seva comprensió.
• Donar explicacions raonades.
• Treballar lògica i matemàticament.
• Transferir els coneixements adquirits a altres noves situacions.
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