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Els contes són un recurs molt utilitzat a la infància, ja que activen la imaginació, faciliten

que es canalitzen les emocions i perquè tenen una gran potencialitat pedagògica. 

 

Quan contem històries imaginades, som capaços de, marcant els límits entre la realitat i la

fantasia, activar processos de diferents àmbits. 

Amb la literatura, a través d'un aprenentatge actiu, podrem: treballar la lectura i

l'escriptura, augmentar el vocabulari, propiciar l'interés i el gust per la lectura, potenciar la

capacitat de concentració i memòria, donar peu a la imaginació i creativitat, afavorir la

millora de l'autoconcepte, augmentar l'autoestima i una infinitat d'habilitats més. 

 

En el cas concret de la proposta que porte, ens concentrarem en un camp no tant tractat

en la literatura però molt valuós. 

Anem a veure les matemàtiques que hi ha darrere de cada relat i els processos que

s'activen a l'hora d'escoltar i entendre les històries. 

 

Els contes que podem trobar per treballar matemàtiques seran de 3 maneres:

 

 

Introducció

 
- Els contes amb les matemàtiques evidents. 
Aquests són aquests àlbums on contem, relacionem
nombres o colors, classifiquem, etc...
Solem oferir-los als/les més petits/es.

 
- Els relats on els personatges ens conviden a resoldre
situacions o ens plantegen reptes matemàtics. 
Solem oferir-los a jóvens i nens/es de mitjana edat. 

 
- Les narracions que, no tenint les matemàtiques
evidents, evoquen i promouen processos necessaris
per a l'enteniment i treball de les matemàtiques. 
Serà treball del relator o lector (protagonista) ser
conscient d'aquests continguts no visibles per assimilar-
los i treballar-los.
Es treballen a qualsevol edat.

Aquesta setmana us portem una proposta diferent. 
Avui, dia 15 de maig, es considerat per Nacions Unides el "Dia internacional de les famílies". Per això,
us portem una proposta per a realitzar a casa. Consisteix a preguntar als membres de la família què
és el que pensen al voltant d'un concepte. Amb les respostes que ens donen, muntarem un àlbum
il·lustrat personalitzat per gaudir amb la família. 
Donada la importància de generar cohesió de la comunitat educativa, com a docents podrem portar
aquesta proposta per facilitar l'entrada de l'entorn dels i les infants a l'escola. 
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Quantitat
Resolució de problemes
Seqüències lògiques
Lògica matemàtica
Acumulada - Sumatòria

MATERIALS

Per treballar qualsevol conte, podeu deixar volar la vostra creativitat i imaginar

la manera de presentar-ho. Sempre que els materials emprats ajuden a relatar

la història, podreu fer servir tots aquells que us agraden. 

 

El meu consell és que intenteu primerament contar el conte sense el llibre físic.

Quan expliquem el relat, sense el text escrit i les imatges, facilitem que els i les

infants activen la seua imaginació i creen a la seua ment la història amb les

seues imatges.

 

Per al conte de "Què és l'amor?", proposarem un concepte perquè els nens i

nenes li pregunten el significat als i les membres de la seua família. Amb les

respostes, es construirà un àlbum il·lustrat personalitzat.

Reflexió i conclusió
Ritme i temps
Patrons
Emocions

LLIBRE EDITORIAL:
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/que-es-el-amor

EINES



QUANTITAT

Podem treballar el concepte de quantitat, observant i comptant els

elements que van apareixent en la història.

 

ASPECTES TREBALLATS

1

2

3

4

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

La protagonista té una situació que ha de resoldre.

Quan els personatges de la història van responent a la pregunta, es

fa visible que no hi ha una única resposta, sinó que cada persona, a

través de les seues reflexions, pot arribar a solucions diverses. 

PATRONS

Parlem de patró quan identifiquem una regularitat en una sèrie de

variables.

A la història podem observar com es repeteix la mateixa estructura

a l'hora de preguntar i respondre al voltant del concepte en qüestió.
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LÒGICA MATEMÀTICA

Quan fem servir els blocs lògics i els seus atributs, treballem la

relació que tenen alguns objectes de semblança i de diferenciació.

Els objectes que compleixen els mateixos atributs, pertanyeran al

mateix conjunt.

En la història veiem que la seqüència té 3 components: concepte,

pregunta i persona. Les dues primeres es mantenen,

però en canviar a la persona, veiem que la resposta és diferent (en

blocs lògics, al canviar un atribut, canviarà l'objecte).

ADDICIÓ

Un dels significats de la suma fa referència a reunir. 

Quan la protagonista va rebent diferents respostes, va incorporant

diversos conceptes que li fan tindre una quantitat més gran de

significants.



RITME I TEMPS

Com veiem al vídeo, segons va avançant la història, la música i el

ritme de la narració es va accelerant i a la fi, s'atenua per a acabar. 

Amb aquest tipus de tècniques podem treballar amb els i les infants

el concepte del ritme, la velocitat i la mesura del temps.

Quan expliquem els contes i veiem que els patrons es van repetint,

podem accelerar la nostra interpretació per activar aquest concepte.

ASPECTES TREBALLATS
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DE LO CONCRET A L'ABSTRACTE

A través de la seua investigació, la protagonista elabora la idea

"d'amor" per a després, a travé de les seues experiències, consturir el

concepte de l'amor. 

De la mateixa manera en matemàtiques, a través de la manipulació i

experimentació generem idees que darrerament construint el

coneixement abstracte. 
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EMOCIONS

Fer una proposta com aquesta amb els i les infants, facilitarà que se
senten més segurs i entesos en portar a la seua família a l'aula.

A més, el conte en si, treballa un concepte emocional clar que és

l'amor. Podrem treballar com per a cada persona té un significant

diferent, següent totalment vàlid en totes les ocasions.
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10 QUINA MÉS TROBES TU?

Si vols, comparteix amb nosaltres algun tractament més...

REFLEXIÓ I CONCLUSIÓ

Quan investiguem, explorem, indaguem i descobrim a través

d'experiències, és de vital importància que aprenguem a reflexionar

i a investigar sobre allò que pensem per tal de generar un

aprenentatge estructurat i durador.

En aquest conte, la protagonista ens mostra com, després de tota la

seua investigació, conclou els seus pensaments en una idea clara

que interioritza i assimila.


