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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.

En la proposta de hui portem una història que ens ajuda al reconeixement de les figures
geomètriques en l'entorn urbà.



TÍTOL

EDAT

CONTINGUTS

RECTANGLE

3-7 anys

Figures geomètriques
Reconeixement de
l'entorn
Colors i formes
Patrons

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 del Rectangle, podem començar per reconéixer figures en

l'entorn i ajuntar aquells objectes i elements que tenen la mateixa forma.

Després de llegir la història, podem ampliar-la amb nous elements o crear una

nova.

Resolució de problemes
Reflexió i conclusió
Del concret a l'abstracte
Emocions

EINES
LIBRO CREADO DIGITAL
http://migrimorioescolar.blogspot.com/2016/03/cuento-del-rectangulo.html

ALTRES HISTÒRIES:
https://www.imageneseducativas.com/cuentos-de-las-figuras-geometricas/



GEOMETRIA

La geometria és la part de les matemàtiques que estudia les

propietats i les mesures de les figures en el pla i en l'espai.Per a

poder conéixer les figures hem de treballar el reconeixement

d'aquestes en el nostre entorn.

 

ASPECTES TREBALLATS
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RECTANGLE

En aquest conte en concret reconeixem la figura "Rectangle".

A través de la seua observació i les seues posicions en l'entorn,

podem descobrir les seues propietats i característiques.

TREBALL D'ENTORN

En matemàtiques (igual que en altres llenguatges treballats a

l'educació infantil), els aprenentatges han de construir-se a través

d'experiències realitzades en contacte amb el nostre entorn. Aquest

tipus de treball té més significat i aplicació posterior, la qual cosa

facilitarà l'assimilació dels continguts.
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COLORS I FORMES

Conéixer les diferents qualitats i característiques dels objectes ens

serveix posteriorment per a classificar i ordenar objectes,

descriure'ls, mesurar-los o utilitzar-los com a eines de resolució.

PATRONS

Parlem de patró quan identifiquem una regularitat en una sèrie de

variables.

En la història podem observar com es repeteix la mateixa estructura 

quan el protagonista busca una activitat per a fer a la ciutat i no li

resulta atractiva, per la qual cosa canvia a una altra.



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 a 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.

ASPECTES TREBALLATS
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DE LO CONCRET A L'ABSTRACTE

A través de la seua investigació, el protagonista ens mostra diferents

elements que té la mateixa forma, ajudant-nos així a construir la idea

d'aquesta figura geomètrica en concret i de les seues propietats i

característiques.
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EMOCIONS

Tot i que no entra en el camp de les matemàtiques, és important

comentar la gran faena emocional que es pot realitzar amb aquesta

història. A través d'observar com reacciona el protagonista a les

noves activitats i la tranquil·litat de viure en un poble o les

oportunitats que ofereix la ciutat.
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10 QUINA MÉS TROBES TU?

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

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

El protagonista té una situació que ha de resoldre.

Quan va buscant un lloc a la ciutat, es fa visible que pot haver-hi

múltiples respostes amb diferents solucions.


