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“Els nens i les nenes poden arribar a resoldre situacions més difícils del que 
creiem i són molt capaços de poder trobar solucions sorprenents” 

M. Antònia Canals 
INTRODUCCIÓ 

L’ESCOLA 

La nostra escola és una escola de 

nova creació. Construïda  amb 

mòduls prefrabricats, que actualment 

compta amb els  dos primers cursos 

de segon cicle d’infantil, dues aules 

de P3 i dues de P4. En total hi ha 

tres mòduls instal·lats.  

La metodologia que emprem és d’un 

treball per projectes, no es treballa amb llibres. Estem fent una revisió del 

treball i una formació específica amb una assessora de BCN que ens encarrila 

el treball i modifica les formes d'entomar-lo. Partim dels interessos dels nens i 

nenes i de les coses properes, que ocorren a l'aula, dels raonaments dels 

alumnes i de les seves converses i interaccions. Això permet fer incidències en 

treballs curts o llargs que generen noves preguntes i problemes i que posen en 

marxa estratègies i raonaments dels infants realment sorprenents. 

Procurem establir al llarg de la jornada lectiva diferents estones de treball que 

combinin diferents agrupaments i la barreja de nens i nenes tant per nivell com 

internivell (racons, tallers, mitjos grups).  

 

EL PATI I ELS ESPAIS 



El curs passat l’escola tenia dos mòduls. En un estaven les classes de P3 i en 

l’altre el menjador i la sala de psicomotricitat. Això generava un pati amb dos 

espais molt grans, davant i darrera comunicats pels costats. 

En aquest curs s’ha afegit un nou mòdul per acollir els cursos de P4. 

La ubicació dels mòduls ha generat un pati  amb molts espais i passadissos. 

El plantejament de l'escola des de la llibertat i la responsabilitat ens va fer 

pensar com havíem de fer ús del pati.  

L ’equip de mestres ha decidit  que els nens i nenes poden jugar per tots els 

espais per tal que trobin racons diferents i puguin diversificar els jocs, ... Això 

suposa més vigilància en punts estratègics però ho assumim de bon grat.  

Els nens de P4 van estrenar  l’escola el curs anterior. Pensem que com  la 

coneixen  molt bé, només caldrà ensenyar-los el nou mòdul instal·lat on ells ara 

estaran, la resta és com l’any passat.  Així que els primers dies fem un tomb 

ràpid per l’escola i pel pati i llestos! 

 

 

 



UNA ANÈCDOTA PER ENCETAR LA FEINA 

Durant la primera setmana els nens i nenes de P4 es familiaritzen amb l’escola 

i ben aviat la fan seva, o això creiem. No obstant això, una situació d’aula dels 

primers dies ens fa veure que el que per nosaltres és normal, pels nens i nenes 

resulta una mica complicat. És la tarda i com fa calor i tots i totes hem treballat 

molt, els dic que sortirem una mica al pati. Com que només sortirà la nostra 

classe, de moment, els dic que ens posarem al pati de davant  perquè jo sola 

no puc estar controlant tots els espais i prefereixo  que tots estem tranquils en 

un mateix espai.  Per mi i per tot l’equip de mestres el pati del davant és el pati 

que utilitzàvem el curs passat, just a l’entrada de l’escola. La situació de les 

classes de P4 queda darrera de l’entrada i just al davant hi ha un espai  amb un 

porxo i uns palots de l’hort. Al sentir la meva explicació: ”tots anirem al pati del 

davant”,   el Víctor diu: 

Víctor: Al pati del davant d’aquí? 

Mestra: No, al del davant- Dic sorpresa. 

V: Però quin? Al porxo? 

M: No. On jugàvem el curs passat, on hi ha el sorral. 

V:  Ah! Però només al sorral o podem anar a l’altre costat? 

M:  Com el curs passat, Víctor! 

V: És que aquest any el pati és una mica complicat! 

Això em va fer pensar que de vegades donem per suposades algunes 

situacions que els nens i nenes no entenen i em  va portar a establir algunes 

activitats per treballar el pati i fer-lo més nostre.  

 

ENS POSEM A TREBALLAR 
SESSIÓ 1: LES COSES DEL PATI 

Arrel de la pregunta: “Sabem bé com és el pati? Quines coses hi ha?” Els 

demano que diguin coses del pati. Costa una mica. Quan ho entenen, aboquen 

sense parar. Ara ho centrem. Hem de dir coses que sempre estan fixes al pati i 

no es mouen, que ens serveixen com a referent 

En rotllana parlem del pati, dels espais que hi ha i de les coses que hi trobem. 

Els demano quines coses estan fixes i no canvien de lloc. Fem un llistat.  Costa 

fer-lo perquè ben bé no entenen que demano. Diuen coses del pati: sorra, 



pales, ... o bé repeteixen consignes que diem al pati: no es tira sorra, no es 

pega amb les pales ... 

Poc a poc van nomenant coses del pati: els palots de l’hort, la porta, la tanca, ... 

Com que costa, sortim al pati a fer un tomb i trobar els elements que hem dit i a 

la vegada anem fixant l’atenció en altres elements i els vaig fent preguntes 

sobre el que veiem: Són elements fixes o es poden canviar de lloc? Sempre és 

al mateix lloc? Mentre anem fent camí  vaig dient què fem: anem recte fins a la 

cantonada del mòdul de les granotes, trobem una aixeta, girem a la dreta i 

anem recte. Tornem a girar a la dreta ...  Quan porto una estona parlant faig 

preguntes: ara cap on anem? Quan hem de parar? Hem fet un camí recte des 

de la font o hem girat? 

Tornem a l’aula i completem el llistat. 

Hort, aixeta, font, sorral, tendal, porta petita,  porta gran, entrada de vidre, 

porxo, rodes, cistella de bàsquet, rampa, pàrquing de bicicletes, 

contenidor de pales, galledes i pilotes,  ... (És evident què els contenidors i 

les rodes no són elements fixes però ells els van trobar molt significatius i els 

volien tenir al llistat. Són, realment, els seus elements. De fet, vaig intentar  fer-

los canviar d’opinió i els vaig demostrar que podia canviar de lloc els 

contenidors, però l’Anna em va dir que si portava una màquina podia treure la 

porta d’entrada i canviar-la de lloc, com quan es fan obres. Aquest raonament 

em va fer desistir i vaig donar les respostes per vàlides: per ells aquells 

elements eren un referent. 

 

En aquesta sessió s’ha intentat que els nens i les nenes tinguessin una 

experiència vivencial del pati. És cert que ja havien trepitjat i voltat pel pati 

lliurement, però potser no s’havien conscienciat  de com era realment el pati i 

les coses que tenia. De fet, hi ha elements  que encara que havíem nomenat, 

els han sorprès: l’aixeta, la cistella de bàsquet, ...  

 

 

 

 

 

 



SESSIÓ 2: FEM FOTOS DE LES COSES DEL PATI 

Els proposo de fer un plànol del pati i encetem una conversa de plànols i 

mapes. Per a que serveixen, com els 

podem fer, ... 

Decidim fer un plànol amb fotos. 

Tornem al pati i fem fotos dels element 

que havíem dit. Els nens fan les fotos. 

Procurem que tots facin una foto. 

Donem consignes de com ho hem de 

fer: agafar la càmera posant la mà dins 

de la cordeta, visualitzar bé el que volen fotografiar i clicar al botó sense moure 

la càmera. En fem moltes. 

Anem a la sala de mestres on  tots podem seure a terra davant  de l’ordinador i 

revisar les fotos que hem fet. Decidim quines volen i les imprimim. 

Acabem la sessió en rotllana recordant què hem fet.  

 

 A la tarda estem a la classe i ens posem en rotllana.  

En una cartolina fem un plànol. Hem dibuixat els mòduls i hem situat la nostra 

classe, la classe de les estrelles.   

Ara es tracta d’assenyalar on posaríem cada foto que hem fet. Al començament 

costa una mica i no saben realment que els demano. Fem jocs de tancar els 

ulls i pensar : “imaginem que sortim de la classe i del mòdul, quan serem a la 

porta: què veure’m?”  Costa una mica i hem de sortir a comprovar-ho. Llavors 

l’Omar diu: “Veiem l’hort”. Tots assenteixen com si haguessin fet un gran 

descobriment i al tornar a la rotllana resulta més fàcil anar fent el que es 

demana. Pintem els espais destinats als edificis i diem que allí no podem xafar 

perquè no és el pati. Són els edificis on estem. Situem cada edifici i sembla que 

les coses comencen a entendre’s. De vegades ens encallem en algunes parts i 

hem d’anar sortint per ubicar-nos.  Anem ensenyant cada foto  i la situem al 

nostre plànol amb “blu-tack”. Procuro no corregir les errades i anar sortint cada 

vegada que les coses es veuen poc clares. 



De vegades les fotos no els sembla 

massa adequades. Tot sorgeix quan 

hem de col·locar la foto d’un 

passadís una mica estret. El Víctor 

diu que si posem aquella foto tant 

gran tapem tot el passadís i no 

podrem passar. Trobem, però, la 

solució: fem les fotos més petites 

tallant de manera que només es 

vegin els elements que cal  posar. 

La  sessió és llarga i em quedo agradablement sorpresa de que han estat 

atents i motivats fins al final. 

Deixem el plànol exposat a la pissarra i pleguem. 

Hem fet una representació del 

pati en gran grup i ha estat un 

èxit! 

Un nen diu que hem fet un 

mapa com els que tenen els 

pirates!  

 

SESSIÓ 3: CAMINS 

Camins  o recorreguts. Sortim al 

porxo del pati i inventem 

camins: Primer els dic jo 

- Del porxo al sorral... De l’hort  a la cistella de bàsquet ... 

- Després pensem altres camins diferents que tinguin el mateix inici i final.  

- Un nen o nena decideix un inici i un final i els altres hem d’arribar al final 

pel camí que vulguem. Allí expliquem per on hem passat.  

- Després hem de verbalitzar el que fem: caminem recte fins a la 

cantonada de l’aixeta, girem fins a la cantonada de la font, caminem una 

mica fins al sorral ... 

- Pensem quins camins són amb moltes corbes i quins són més rectes. 

Tornem a viure el pati d’una manera molt vivencial 



Alguns nens i nenes comencen a adonar-se que podem anar per un camí i 

tornar per un altre i arribar al mateix punt. Hem tancat el camí. 

Els altres camins són línies obertes.  

Juguem també a no dir el final del camí i un nen guia a l’altre verbalitzant. 

Costa una mica i vaig intervenint. 

Fem preguntes del tipus: On vols anar? Quan has de girar? És un camí curt? 

És recte? Hi ha altres camins amb el mateix inici i el mateix final? Si vaig recte 

fins a ..., giro per la font i torno a caminar recte, on arribo? Ho comprovem.  

 

 

SESSIÓ 4: EL NOSTRE PLÀNOL 

L’endemà treballem el plànol en petit 

grup. La meitat de la classe. Portem 

ninos de playmobil i juguem a caminar 

d’un lloc a l’altre. Un nen diu l’inici i el 

final del camí i l’altre hi va amb el nino. 

Ho fem unes quantes vegades i 

recordem sempre que hem d’anar pels 

camins del pati i no passant per sobre 

dels edificis. Verbalitzem per on passem. Com ho havíem fet de forma vivencial 

resulta sorprenentment fàcil fer-ho amb material.  

 

Llavors proposem de fer-nos el nostre plànol. Deixem el plànol exposat a la 

pissarra i treballem per parelles. Cada parella tindrà un DIN A3 on hi ha els 

edificis dibuixats i per torns anirem dibuixant els elements del pati que vulguem. 

Som molt pocs (12 en cada grup ja que l’activitat s’ha fet en grup partit dues 

vegades). No havíem treballat mai en parelles sobre el paper i al començament 

costa una mica. La consigna és dibuixar, no pintar, i fer un element cadascú). 

Com som pocs es van dient i copiant el que els altres diuen i surten plànols 

molt semblants. Quan acaben se senten satisfets i contents. Repetim el mateix 

amb l’altre mig grup.  

 

 

 



SESSIÓ 5: CADA PLÀNOL UNA HISTÒRIA 

Dels fulls que han dibuixat per parelles en fem fotocòpies per a que cada nen 

pinti i acabi el seu plànol personalitzant-lo.  

És curiós descobrir com cada nen  treballa el seu plànol. N’hi ha que respecten 

el plànol original i només pinten el que hi havia dibuixat. D’altres afegeixen més 

elements, d’altres dibuixen elements que no havíem dit i que no formen part del 

pati: la porta de la classe o les finestres de la classe. D’altres creen una història 

i són presents ells i els companys al pati o bé recorden coses del curs passat. 

Un a un m’expliquen què han fet i situen els elements.  

 

 

SESSIÓ 6: CAMINS AL PLÀNOL 

Arriba una carta dels PIRATES. Ha arribat una carta de pirates que  ens diu 

que saben que som la classe de les estrelles i  que a ells els agraden molt  les 

estrelles perquè de nit els guien pel mar i també els agrada  molt els plànols i 

els camins perquè així poden amagar tresors. 

Diuen que els agradaria tenir un plànol del 

pati assenyalant els camins que hi poden 

trobar. Hem de deixar el plànol i els camins 

penjats al suro de l’entrada 

S’emocionen i comencen a treballar. 

Cada nen agafa el seu plànol i diem camins 

i amb el dit hi hem de passar. Després ho 

fem amb un bocí de llana amb una punta de “blu-tack”. El “blu-tack” és el 

començament del camí i amb la llana hem de passar per on es va diem fins 

arribar al final. Si la corda és més llarga no passa res i l’aguantem amb el dit al 



final del camí. Costa una mica perquè requereix una mica de destresa però 

se’n van sortint.   

 

SESSIÓ 7: TOTS ELS CAMINS 

A la tarda continuem. 

Agafem el plànol de les fotos que decidim donarem als pirates i assenyalem 

camins i els anem 

enganxant amb “blutack”. 

Van sortint camins llargs, 

curts, que es creuen, amb 

corbes, rectes, que giren, 

...  

Abans de fer el camí fem 

hipòtesis. Un nen o una 

nena diu un camí i l'altre 

el posa al plànol. 

Ho anem verbalitzant tot i 

queda un plànol ple de 

llanes creuades. 

Vaig cometre l’errada de fer-ho amb la mateixa llana però com estaven 

emocionats no ho vaig canviar perquè s’hagués trencat l’activitat. 

A ells els sembla molt bé i el pengem al suro de l’entrada tal com ens han dit 

els pirates… 

Hagués estat més adequat   fer els camins amb llanes de colors.  

 

SESSIÓ 8: ENS PLANTEGEN UN PROBLEMA.  

Nova carta dels pirates: Els ha agradat molt el plànol i els camins i volen saber 

quants camins porten del porxo fins al sorral i quin és el camí més curt. 

Comencem parlant sobre els camins que poden portar del porxo al sorral. En 

trobem 4 i els descrivim. Dos són molt llargs i dos són curts.  Quin és el més 

curt? Comença la polèmica: 

Comença una conversa molt rica. El curs anterior havíem mesurat la classe, 

amplada i llargada  amb passes i amb cordes. Ara sembla que no ho recordin i 

de seguida diuen que hem de mesurar amb un metro.  



     Mestra: Tenim un metro aquí?  

Marcos: No. 

Mestra: Doncs, com ho farem per saber quin és el més curt?  

Aitana: Podem fer un metro nosaltres. 

Mestra: Com? 

Aitana: Amb un paper llarg posant números. 

Carla: No. Necessitem un ferro llarg i posar números perquè un paper es 

trencarà.  

Mestra: Són de paper o de ferro els metros? 

       ... 

Víctor: A casa en tinc un i el puc portar. 

Maria: Jo també. 

Mestra: D’acord. Podem portar cintes mètriques de casa.  Han de ser 

llargues per mesurar. 

Anna: Ho podem demanar a l’agenda. 

Escric a la pissarra CINTA 

MÈTRICA  i els nens ho copien a 

l’agenda. La consigna és explicar 

als pares que han de portar unes 

cintes mètriques llargues per 

poder mesurar camins.  

 Concloem  la sessió representant 

els dos camins curts en una 

fotocòpia del plànol. Cada camí 

d'un color.  

 

 

 

 

SESSIÓ 9: LA MESURA 

L’endemà uns quants nens i nenes vénen amb cintes mètriques de casa. La 

majoria són de cosidor, d’1 metre o 1’5 metres i 3 nens porten rotllos de 2 

metres,  un rotllo de 3 i un rotllo de 30 metres. 



En rotllana comencem a comparar les cintes, mirem que algunes són més 

llargues que altres, que comencen pel mateix número, que algunes són iguals 

pels dos costats però invertit, que els números estan a la mateixa distància,  

que algunes són diferents d’un costat que de l’altre. Que no són de paper però 

tampoc de ferro, es poden doblegar i podem fer corbes. Que els rotllos dels 

nens només porten números en un costat i tenen una punta metàl·lica.  

Exposem totes les cintes mètriques a la classe i les classifiquem segons la 

llargada. Les de 1 metre. Les de metre i mig, les de 2 metres, la de 3 metres i la 

de 30 metres. 

 

A la tarda: Hem de mesurar els camins curts. Decidim l'estratègia. 

Per mesurar anem fent el que ells decideixen. Volen posar totes les cintes 

mètriques, una darrera l’altra fins al sorral i comptar quantes en caben. Els vaig 

fent preguntes: I així sabrem quin és el camí més llarg? Com sabrem quan 

mesura? Totes les cintes són iguals? Res no importa perquè ells només 

pensen en les cintes i posar-les com una fila. Les posem totes menys la llarga i 

no arriben al sorral. Amb la més 

llarga arribem de sobres al sorral. 

Però tant per un camí com per l’altre 

hi caben 11 cintes mètriques. No hem 

solucionat el problema. Al final veiem 

que la cinta més llarga, que és 

l'ultima,  s'estira més en un camí que 

a l'altre. Llavors diem que el camí de 

l'aixeta és més curt. 

No sembla que s’hagi resolt bé el problema perquè no estan massa convençuts 

del que hem fet.  

Els resulta difícil comparar les quantitats i me n’adono que no acaben d’estar 

segurs de quin és el camí més curt. Es respira una certa decepció 

 

(UN INCÍS: Els nens i nens de la classe paral·lela ho fan una mica diferent. La 

pregunta és quin camí és més curt de dos establerts. També treballen les 

cintes mètriques i estableixen què mesuren. Quan surten al pati posen les 



cintes en fila i en un full anoten les mesures. (Les cintes d’1,5 metres diuen que 

són d’un metre). 

El mateix amb l'altre camí. En tots dos casos es posen les cintes de forma 

aleatòria tal com ells volen. Comencen per la de 15 metres i després 

aleatòriament afegeixen les altres. 

Curiosament tots dos camins són iguals ( gairebé) 

Llavors tornen a la classe i el mestre treu les anotacions que s’han fet 

 

 Camí 1: 15,1,2,1,3,5, 1  

 

Camí 2: 15, 1,2, 3,1,1, 5 

 

El mestre diu: Podem saber quan mesura cada camí? 

Diuen de posar palets. Tants com el número. Comencen a fer-ho però abans 

d'acabar el Jaume diu: Són iguals 

Per què?- diu el mestre 

Perquè hi ha els mateixos números: 15,15, 1,1,, 2,2, ... i va assenyalant cada 

costat de la graella. Toca els números iguals que no estan en el mateix ordre. 

Després compten els palets i tots dos són iguals. 28 

La pensada del Jaume he estat genial!) 

 

 

 

SESSIÓ 11: COMPARANT ÉS MÉS FÀCIL 

L’endemà ho reprenem i els faig memòria de que al curs anterior havíem 

mesurat amb cordes: “Recordeu com vam mesurar el curs passat la classe?” 

“Sí. Ho vam fer amb cordes!” “Que us sembla si també ho fem amb cordes?” 

Els proposo de lligar llanes de dos 

colors diferents a la mateixa 

columna del porxo i estirar fins al 

sorral par cada costat del camí. En 

arribar tallarem la llana.  



Ho fem i ara només cal ajuntar les llanes i veure quina és més curta. Al posar-

les juntes veiem clarament  que la llana rosa ( la del camí de l’aixeta) és més 

curta que la marró  (la del camí del túnel. Diem túnel al passadís cobert on 

guardem les pales i galledes) 

Els comento que ara ho podríem mesurar amb la cinta llarga i veuríem quan 

mesura cadascuna de les llanes: 25 la de l’aixeta i 26 gairebé 27 la del túnel. 

Tornem a l’aula i ho escrivim a l’ordinador per penjar la resposta als pirates al 

suro: “El camí més curt  és el que gira  per l’aixeta i va fins al sorral” 
També dibuixem el camí més curt 

en un paper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIÓ 12: LLEGIM PLÀNOLS 

Els pirates responen: Ens munten 

una mena de gimcana pel pati. 

Trobem unes cartes amb 

fotocòpies del plànol on hi ha  

camins marcats i un gomet al 

final de camí. La carta diu que 

hem d’anar pel camí  que està 

marcat en el plànol fins un punt i 

allí trobarem més instruccions. El plànol es repeteix fins a tres vegades amb 

camins diferents. Els resulta molt fàcil seguir les instruccions i interpretar el 



plànol. Cada vegada ho fan un grup de nens i nenes diferents i tots arribem fins 

al lloc de les rodes i  trobem el nostre plànol gran que assenyala on està el 

tresor. 

L’hem trobat! 

 

 

 

 

QUÈ HEM FET 

CLASSIFICACIONS 
ORDENACIONS 
MESURES 
HIPÒTESIS 
TREBALL TOPOGRÀFIC 
VERBALITZACIONS 
RESOLUCIONS DE PROBLEMES 
REPRESENTACIONS 
INTERPRETACIONS DE PLÀNOLS 
TREBALL EN PARELLA 
RELACIONS AMB LA VIDA 
OBERTURA DE NOUS INTERROGANTS 
ENS HO HEM PASSAT BÉ! 
 
Hem treballat des d’una perspectiva global integrant altres àrees i diversos 

blocs de la matemàtica. 

Hem ordenat, classificat, mesurat, ... 

Hem establert relacions , hem verbalitzat, hem fet desplaçaments, hem conegut 

els girs, les línies rectes, els camins oberts i els camins tancats, ...  hem 

representat, hem interpretat representacions, hem comptat, hem fet hipòtesis i 

les hem intentat comprovar. Hem fet relacions amb la vida. 

Hem deixat alguns interrogants oberts per investigar: Com són els metres?, 

podem interpretar altres plànols o mapes? Podem dibuixar altres plànols?  

(Tot això a resultes de les aportacions dels nens i les nenes: una nena va 

portar un dia de casa un metre fet per ella. Portava una tira de paper amb 

números escrits. Un altra nena ha portat un plànol de la seva habitació. Una 

mare va fer una aportació al bloc preguntant què fèiem a la classe perquè la 



seva filla es va passar el cap de setmana volent mesurar la casa i deia: Hem 

tingut una feinada!) 

Ens hem divertit!  
 

 

“No es pot fer matemàtiques amb el cul a la cadira. “ M. Antònia Canals 
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