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Ens divertim

Aprenem 
jugant

Petites 
investigacions

Descobreixo  
i aprenc

Curiositats 
matemàtiques

Jocs 
matemàtics

Matemàtiques 
en la natura

Matemàtiques 
al meu voltant

Matemàtiques 
amb les mans

Ets genial!

La meva 
història

Una vegada  
hi havia…
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Nombres Operacions

Investigo i aprenc

• Nombres fins al 99.
• Unitats i desenes.
• Aproximar nombres  

a la desena.
• Comparació de nombres.

• El nombre 100.
• La centena.
• Nombres fins al 199.
• Composició i 

descomposició.

• Nombres fins al 299.

• Nombres fins al 399.

• La suma i els seus termes.
• La resta i els seus termes.
• Càlcul mental: Sumar-ne 10 a nombres  

de dues xifres.

• La suma de nombres de tres xifres.
• La resta de nombres de tres xifres.
• Càlcul mental: Restar-ne 10  

de nombres de dues xifres.

• La suma portant-ne.
• La resta portant-ne de nombres de dues xifres.
• Una altra manera de restar portant-ne.
• Càlcul mental: Sumar desenes completes  

a nombres de dues xifres.

• Repàs d’operacions.
• La resta portant-ne de nombres  

de tres xifres.
• Càlcul mental: Restar desenes completes 

de nombres de dues xifres.

• Nombres fins al 599.

• Nombres fins al 799.

• Nombres fins al 999

• Nombres parells  
i nombres imparells.

• Sumes i restes en horitzontal.
• La prova de la resta.
• Càlcul mental: Sumar-ne 5  

a nombres de dues xifres.

• Propietat commutativa de la suma.
• Propietat associativa de la suma.
• La suma de tres sumands portant-ne.
• Càlcul mental: Restar-ne 5 de nombres  

de dues xifres.

• La multiplicació.
• L’ordre dels factors.
• La taula de l’1.
• Càlcul mental: Sumar-ne 100 a nombres 

de 3 xifres.

• La taula del 2.
• El doble d’un nombre.
• Les taules del 4 i del 8.
• Càlcul mental: Restar-ne 100 de nombres 

de tres xifres.

• Repàs d’operacions.
• Relació entre tres nombres.
• Les taules del 5 i del 10.
• Càlcul mental: Sumar centenes completes 

a nombres de tres xifres.

• Les taules del 3 i del 6.
• La taula del 9.
• Repàs de les taules de multiplicar.
• Càlcul mental: Restar centenes completes 

de nombres de tres xifres.

• La taula del 7.
• Repàs de les taules de multiplicar.
• La multiplicació en vertical.
• Repàs d’operacions.
• Càlcul mental: Sumar desenes completes 

a nombres de tres xifres.

• Meitat d’una quantitat.
• Càlcul mental: Restar desenes completes 

de nombres de tres xifres.

• Vols descobrir com 
pots fer matemàtiques 
amb mímica?

• Vols demostrar  
que coneixes bé  
els nombres?

• T’atreveixes a fer 
descobriments 
matemàtics?

• Vols investigar quins 
secrets guarden  
els nombres i  
convertir-te en un 
matemàtic expert?

• T’agradaria conèixer 
altres històries curioses 
relacionades amb  
les matemàtiques?

• T’animes a resoldre  
passatemps utilitzant  
el que saps  
de matemàtiques?

• T’agradaria investigar 
sobre les matemàtiques 
que hi ha en  
la natura?

• T’animes a buscar  
les matemàtiques  
que hi ha a prop teu?

• Situar nombres  
en la recta numèrica.

• Aproximar nombres  
a la centena.

• Els nombres ordinals.
• Els nombres en l’àbac.

• T’agradaria aprendre  
matemàtiques fent 
servir només les mans?

• T’agradaria imitar  
les dones que 
són genis de les 
matemàtiques?

• T’animes a imaginar  
què faràs en el futur?

• Vols investigar com 
eren en el passat 
alguns objectes que 
encara utilitzem?

Els
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Context 
interdisciplinari
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Producte 
final

Mesura, geometria  
i tractament  

de la informació
Resolc problemes Zona raona

Investigo i aprenc

• Situació i moviment:  
davant /darrere; dalt /baix; 
esquerra /dreta.

• Recorreguts en quadrícula.

• Mesurar el temps.
• Els dies de la setmana.
• Els mesos de l’any.
• El calendari. La data.

• El rellotge de busques.
• L’hora en punt, dos quarts,  

un quart i tres quarts.

• El rellotge digital.
• L’hora en punt, dos quarts,  

un quart i tres quarts.

• Classificació: afirmació i 
negació amb un atribut.

• Seguir un patró: 
centenes completes.

• Selecció per eliminació.

• Classificació: afirmació 
i negació amb dos 
atributs.

• Tipus de línies: rectes, corbes 
obertes, corbes tancades, 
poligonals obertes i poligonals 
tancades.

• Simetria.

• Els polígons.

• Dibuix de polígons.
• Cercle i circumferència.

• Els cossos geomètrics:  
piràmides, prismes  
i cossos rodons.

• Classificació: 
intersecció.

• El tot i les parts:  
trobar l’element  
que falta del grup.

• Selecció per eliminació.

• Classificació: 
intersecció.

• Sumar afegint i restar traient-ne. Obtenir  
les dades de l’enunciat amb suport gràfic.

• En veu alta: El tot i les parts. Passar pel 20 
per calcular el que falta.

• Sumar afegint i restar traient-ne. Obtenir  
les dades de l’enunciat amb suport gràfic.

• En veu alta: El tot i les parts. Passar pel 100 
per calcular el que falta.

• Sumar afegint: quants són en total. Obtenir 
les dades de l’enunciat amb suport gràfic.

• En veu alta: El tot i les parts. Passar pel 200 
per calcular el que falta.

• Restar traient-ne: quants no ho són. Obtenir 
les dades de l’enunciat amb suport gràfic.

• En veu alta: Visualització mental temporal: 
estimar i comparar intervals de temps.

• El metre, el centímetre  
i el quilòmetre.

• Gràfics de barres.

• Quilo, mig quilo i quart  
de quilo.

• Pictogrames.

• El litre.
• Litre, mig litre i quart de litre.
• Segur, possible, impossible.

• Monedes d’euro.
• Bitllets d’euro.

• Faig murals 
matemàtics  
amb les mans.

• Escric els 
meus èxits 
matemàtics.

• Faig la meva 
línia del temps.

• Faig una 
exposició 
d’objectes 
antics.

• Classificació: disjunció.

• Selecció per eliminació.

• El tot i les parts:  
trobar l’element  
que falta del grup.

• Classificació: disjunció.

• Inventar un problema a partir d’una imatge.
• En veu alta: Visualització mental espacial: 

identificar l’expressió que calcula  
el perímetre de les figures planes.

• Inventar i dibuixar un problema a partir 
d’una operació.

• En veu alta: Comprensió del text  
en situacions d’agrupació.

• Resoldre problemes amb dues operacions.
• En veu alta: Comprensió del text  

en situacions de càlcul de capacitat.

• Resoldre problemes amb dues operacions.
• En veu alta: Comprensió del text  

en situacions de càlcul amb monedes  
i bitllets.

• Restar comparant: més que, menys que. 
Obtenir les dades d’una imatge.

• En veu alta: Comprensió del text  
en situacions de comparació.

• La resta com la inversa de la suma:  
quants en falten. Obtenir les dades  
de l’enunciat amb suport gràfic.

• En veu alta: Trobar regularitats.

• Restar comparant: trobar la diferència. 
Obtenir les dades d’una imatge.

• En veu alta: Visualització mental espacial: 
transformar figures.

• Sumar afegint: quants n’hi havia al principi? 
Obtenir les dades de l’enunciat amb suport 
gràfic.

• En veu alta: Visualització mental espacial: 
relacionar cossos geomètrics amb la seva base.

• Jugo a 
Matemàtiques 
en silenci.

• Faig jocs amb 
nombres.

• Explico algun 
dels meus 
descobriments.

• Comparteixo 
les meves 
investigacions.

• Escric  
un article.

• Construeixo  
la meva pàgina  
de passatemps.

• Expliquem 
les nostres 
experiències.

• Faig una 
exposició 
matemàtica.




