
REPRESENTAR PER ANAR MÉS ENLLÀ 

Sempre diem que a l’etapa d’Educació Infantil cal partir d’allò que és concret, de la realitat, per 
plantejar els aprenentatges. Partir d’una material manipulable, d’una situació propera i 
coneguda, d’uns personatges familiars, fa més fàcil que el pensament es desencadeni   

Que es parteixi del que és més concret i familiar no vol dir que ens hi haguem de quedar, cal 
que es facin passes per avançar cap a l’abstracció. Una de les maneres d’acompanyar aquest 
procés és proposar sovint que es facin representacions simbòliques o que se’n interpretin.  

Donar significat a un símbol forma part de l’educació matemàtica, i es pot començar a fer des 
de infantil. Presentem aquí algunes situacions en les que la representació va jugar un paper 
important i va aconseguir que activitats que havien començat amb propostes molt concretes 
arribessin a un nivell d’abstracció considerable. 

 

SERIACIONS / PATRONS DE COLOR 

Després d’un treball molt continuat fent series amb Multilinks vam demanar que agrupessin 
les series que s’assemblaven i ho van fer així: 

 

A continuació els vam demanar si podien explicar com eren les dues tires que a la imatge 
queden més a la dreta. Alguns dels primers intents passaven per dir el nom dels colors, per 
exemple deien: perquè aquest és blau vermell, blau vermell, però quan volien dir els de l’altra 
tira s’adonaven que allò no els servia perquè l’altra era marró taronja, marró taronja...   

Un dels nens va fer un pas més i va dir aquests són un, un, un, un ... i els altres, assenyalant les 
tires que a la imatge queden a l’esquerra, són dos, dos, dos, dos... i al repetir-ho perquè el 
sentís tot el grup, va dir el mateix però de manera que el primer “un” era agut i el segon greu 
per tal de precisar que només hi havia dos colors que s’alternaven. Curiosament a l’aplicar-ho 
a la sèrie dos, un, dos, un, no van fer el joc de canvi en la veu i al preguntar perquè van 
contestar amb molta seguretat, “perquè aquí no cal”. Va fer doncs ús d’una sèrie auditiva per 
representar una sèrie de colors 

Llavors vam proposar de fer el pas a la representació escrita dient I això com ho podríem 
escriure en el paper?  I com podeu veure van jugar amb les dues lletres que coneixen la lletra 
de pal i la lligada per diferenciar els dos primers patrons i només la de pal pel tercer. 



 

 

L’aportació d’aquest grup va ser força original. Un altre grup va resoldre-ho d’una altra 
manera. Quan estaven en el punt de dir els noms dels colors una nena que escoltava al que els 
deia li va fer notar: no pots dir els colors, perquè llavors no és veritat, és com si els colors no hi 
fossin, aquest comentari va donar entrada a un altre nen que va dir: és com si fossin blanc i 
negre i ràpidament els van representar amb material i sobre paper com es veu a les imatges.  

 

 En aquest darrer cas, la representació sobre paper va estar clarament influïda per les 
notacions de ritmes i aquesta semblança va permetre estirar aquest treball comparant el patró 
de colors amb una coreografia rítmica. I és que aquest és un dels grans valors de la 
representació: si dues coses, o dues situacions les podem representar de la mateixa manera és 
perquè tenen alguna cosa semblant, encara que perceptivament estiguin molt allunyades.  

(Podeu trobar un article que explica aquesta experiència més detalladament a “Les sèries, els patrons. Una 
oportunitat per a l’educació matemàtica a l’educació infantil”  Barcelona: Escola Catalana, núm. 442 Estiu 2007)  

 

ON ENS ARRIBA EL NAS? 

L’activitat proposada es de mesura de longitud, concretament es tractava de comprovar  on 
ens arribava el nas, en un intent de comparar les alçades de l’alumnat de la classe d’una 
manera diferent a la de fer una tira amb l’alçada de cada ú, El grup era de nens i nenes de P-5. 

Vam escollir un color, en aquest cas el blau i tots els nens van sucar el nas en pintura blava i el 
van estampar damunt d’una tira de paper d’embalar blanc enganxada a la paret a una alçada 
que els anava bé. Cada nen va estampar el seu nas i es van divertir força, es miraven al mirall 
es feien bromes els uns als altres, vam fer algunes fotografies...  en acabat vam deixar el paper 



on estava uns quants dies i això va provocar moltes converses. Curiosament els nens 
intentaven reconèixer quin era el seu punt i ho van anar aconseguint. Es sentien comentaris 
com:  

- Aquest és el meu perquè jo hi tenia molta pintura i em va regalimar una mica. 
- Doncs així aquest serà el meu perquè jo estava al teu costat 
- Jo soc aquest perquè primer el vaig marcar i després em vaig posar de puntetes i el 

vaig marcar una mica més amunt... 

 

És a dir, tothom es va anar fent seu un dels punts. Aquell punt els identificava. 

Quan va començar a decaure, els vam proposar: i si els demanem als nens de P-4 que facin el 
mateix que nosaltres, què creieu que passarà? 

Tenien clar que serien més baixos, també van tenir clar que els punts havien de ser d’un altre 
color i els ho vam proposar, ells van escollir el color vermell i una vegada fet els comentaris van 
canviar, ara es fixaven en que alguns nens de P-4 eren tant o més altes que els de P-5, que 
alguns eren de la mateixa mida, en definitiva, que això que els de P-4 eren més baixets que els 
de P-5 no era sempre cert. 

Finalment ho vam proposar als de P-3 que van marcar el seu nas en color taronja i van 
continuar els comentaris que vam anar sistematitzant tot fent frases amb termes com: alguns, 
molts, no tots, n’hi ha que... etc  per precisar quantitats.  

Per acabar i tornar al tema de la simbolització, un dia va aparèixer un punt blau clarament més 
alt que els seus. Després d’un cert desconcert van deduir que era el de la mestra de P-5 i al 
preguntar perquè ho van tenir clar: Perquè el punt és blau, naturalment després vam posar 
l’alçada del nas de la mestra de P-4 i de la de P-3 per afirmar-nos en el raonament fet. 

En aquesta activitat un punt d’un color determinat, però fet per ells i en un context amb 
significat, va adquirir el valor de símbol, d’un símbol que podien llegir i els servia per 
interpretar una situació, en termes clarament simbòlics.  

 



ELS CONTES 

Representar un conte amb materials no figuratius és una bona manera de portar als nens i 
nenes a fixar-se en l’estructura del conte, en aquest cas van representar el conte del Tres 
Porquets estampant tubs de rotlles de paper higiènic i de paper de cuina, capses i fustetes de 
construccions. 

 

 

Haver-ho de representar els ajuda a fixar-se en l’estructura del conte, en allò que és 
fonamental.  Una de les coses que posa de manifest fer aquest treball sobre diversos contes és 
que alguns d’ells, comparteixen estructura i es diferencien només en alguns aspectes concrets. 

És interessant representar un conte conegut però també  interpretar un conte representat per 
altres, perquè aquí és on estan atribuint significat a uns símbols. Les primeres imatges d’aquest 
conte haurien pogut correspondre al conte dels tres ossos i la Rinxols d’or, és a partir del 
moment que apareixen tres cases que queda clar que és el conte dels tres porquets. 

La presentació de la Carme Aymerich toca aquest tema més a fons. 

 

 



PATRONS NUMÈRICS 

Un dels aprenentatges que cal fer a infantil és el de la ordenació de la sèrie numèrica. Per 
ajudar a sistematitzar-ho ens podem fabricar unes cartes com les de la imatge en les que en 
una cara hi hagi un nombre en un color i a l’altre un amb un color diferent  

 

En aquest cas, en una cara hi ha en color blau un nombre i a la cara del darrera el nombre 
següent de la sèrie dels nombres  naturals en color vermell. 

 

En aquest altre joc en una cara hi ha un nombre en color verd i al darrera  en color lila, el 
mateix nombre més 2  

Amb unes cartes com aquestes que presentin ordenadament els deu primers nombres podem 
ajudar a fer aquest aprenentatge presentant un nombre i demanant si saben quin nombre hi 
deu haver al darrera. Primer presentant la sèrie ordenada, després sense ordre.  

Cal tenir en compte que cada un dels jocs es pot presentar de dues maneres, mostrant l’ordre 
directe o l’invers. És a dir mostrant el blau perquè n’hi sumin un per saber el vermell,o 
mostrant el vermell perquè en restin un i coneguin quin és el nombre blau. I el mateix es pot 
fer amb l’altre sèrie. 

Quan el joc està ben treballat i s’entén clarament com funciona els podem proposar de 
guardar cada un dels jocs en una capsa i llavors fem la pregunta Quina etiqueta hauríem de 
posar a la capsa per saber quin dels jocs hi ha dins? 

Tot i que ens esperàvem una solució de l’estil  “blau + 1 = a vermell”  “vermell – 1 = blau” la 
realitat va ser ben diferent. 



 

Aquesta va ser la solució que van proposar, una solució basada en un material que ells han 
treballat molt i que és l’ordenació dels nombres en la recta numèrica, com es pot veure a la 
imatge següent. 

 

La representació reprodueix la línia sobre la que enganxen els nombres i mostra com en el 
primer joc els nombres blau i vermell estan de costat i el blau va abans i en el cas del segon joc 
el verd està abans però n’hi ha un al mig que com diuen ells “no compta” 

(podeu trobar més informació sobre el treball amb la recta numèrica a parvulari i cicle inicial a l’article La recta 
numèrica, una representació per aprendre els nombres publicat a GUIX-329 corresponent al mes de novembre 
2006) 

 

En totes les activitats mostrades s’ha acabat fent una representació simbòlica, fent servir 
símbols per representar una idea i s’ha combinat la producció de la notació simbòlica amb la 
interpretació de la mateixa. 

Totes són activitats són molt dilatades en el temps, plantejades sobre objectes i situacions que 
dominen molt bé i ja han treballat molt abans de passar a la representació simbòlica. 

Les notacions simbòliques que s’obtenen només són compartides per la petita comunitat de 
l’aula, no són encara els símbols que serveixen arreu, però és un bon entrenament per poder 
acceptar i donar significat a símbols convencionals. Els mateixos nombres són símbols 
convencionals i més endavant es trobaran amb la notació algebraica.  

Montserrat Torra Bitlloch   Lleida 24 d’octubre de 2009 


