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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.

Al conte d'avui, hi ha unes matemàtiques més subtils.
Si agafem de referència el nostre video o el llibre editat, podrem desgranar conceptes per treballar-
los. 
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3-7 anys
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Quantitat
Orientació espacial
Dins / fora

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 d'Arena a les sabates podeu fer simulacions amb ninots o

escenificacions amb els i les alumnes. Fins i tot podeu, abans d'explicar el conte,

preguntar-los a ells/elles com creuen que entren en els contes i que us donen

idees.

Ritme i temps
Patrons
Emocions

LLIBRE EDITORIAL:
https://www.combeleditorial.com/ca/llibre/sorra-a-les-sabates_978-84-7864-563-3

EINES



ORDINAL

Tota història explicada a un conte té un principi i un final passant per

una sèrie d'esdeveniments intermedis que construeixen el relat.

El fet de contar-los un darrere d'altre ens dóna una estructura que

ajuda a interioritzar el concepte d'ordinalitat.

 

ASPECTES TREBALLATS

1

2

3

4

QUANTITAT

Podem treballar el concepte de quantitat, observant i comptant els

elements que van apareixent en la història. Per exemple, quan apila

els coixins podem veure que el cercle es divideix en 4 i són els que

va posant un sobre l'altre. 

NOCIONS ESPACIALS

Uns dels continguts més importants que cal treballar en la infància

són els conceptes espacials. Els nens i nenes comencen entenent la

situació que ocupen els objectes en relació amb el seu propi cos.

Amb aquesta història podrem observar la ubicació dels objectes en

relació amb la protagonista, i el concepte dins i fora (entenent la

diferència entre la realitat i la fantasia).

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

La protagonista té una situació que ha de resoldre.

Prepara diferents estratègies per a arribar a la solució. No arriba a

tenir la que li porta a la solució, però ens anima al procés d'assaig-

errada a l'hora de resoldre problemes sense por a l'equivocació o

que l'estratègia semble fantasiosa. 

5 FRACCIONS

No és un concepte que surt al conte, però en el vídeo, podem

observar que la catifa és un cercle que es divideix en quatre parts

per jugar amb els coixins. A l'etapa d'educació infantil, les fraccions

es treballaran des de la composició i descomposició d'objectes en

parts, i aquest és un exemple de com fer-ho. 



RITME I TEMPS

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

ritme de la narració es va accelerant. 

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

6 PATRONS

Al primer septenni de vida, els i les infants necessiten seguretat al

seu entorn i a les seues accions. Des d'aquesta seguretat poden

activar el seu aprenentatge. Ho podem observar quan juguen sempre

al mateix joc, volen llegir sempre el mateix conte, volen que els

repetim la mateixa gràcia o volen veure la mateixa pel·lícula.

Molts contes infantils segueixen aquesta norma i repeteixen el patró

que realitzen els personatges de la història. Això els genera la

seguretat en el seguiment de la història, els permet avançar allò que

passarà i activarà el procés de realització de patrons en el futur.  

7

SERIACIÓ

En seriar, establim un ordre jeràrquic entre els elements.

En aquesta història ordenarem els personatges per la seua entrada a

la casa. 

Un cop entenem aquesta relació, en la repetició del patró, podrem

veure que hi ha una sèrie que es repetix (fora, dins, posició) i podrem

activar aquest procés, si els ajudem que siguen conscients.

8

EMOCIONS

Aquest conte ens ajuda a treballar com s'enfronten els nens i nenes a

la imaginació i la fantasia, i si en saben separar-la de la realitat.

A més, és un conte facilitador per provocar el gust per la lectura. 

9

10 QUINA MÉS TROBES TU?

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


