
Redescobreix les matemàtiques, a Infantil!



Material 
manipulatiu

Guies 
didàctiques

Recursos 
digitals

Plataforma 
autoadaptativa

Assessorament 
personalitzat

Formació en 
didàctica 
matemàtica

Recursos al vostre servei!



Tallers Racons Plataforma Ambients Rutines

Què proposem?
Proposem 5 dinàmiques d'aula diferents per fer 
matemàtiques al llarg de la setmana. 

Construïm 
coneixement a 

través de la 
descoberta i la 
manipulació.

Aterrem els 
aprenentatges 
amb propostes 

autònomes 
distribuïdes per 

l'aula. 

Els infants trien 
activitats 

interactives que 
s’adapten al seu 

nivell.

Proposem diferents 
ambients plens de 

material i reptes que 
fomenten 

l'aprenentatge lliure 
de l'infant.

Enriquim amb 
mirada matemàtica 
petits moments del 

dia a dia.



Què proposem?

Tallers Racons Plataforma Ambients

Rutines - 10 min, diversos cops per setmana

1 cop per 
setmana

Al voltant d'1 h 
per setmana o 

15 min cada dia

El temps que 
desitgem

1 o 2 cops 
per setmana

Repartim aquestes 5 dinàmiques al llarg de la setmana.



Dinàmica guiada

Construïm 
coneixement 15 de diferents

Ta
lle
rs

Els i les docents 
condueixen el Taller 
amb preguntes riques 
i l'adapten a les 
intervencions dels 
infants. 

Proposem experiències 
d'aprenentatge 
significatives per l'infant 
basades en la descoberta 
i la manipulació.

A la guia docent 
s'exposen 15 tallers 
diferents per 
treballar-hi al llarg 
del curs. 

“Construïm coneixement a 
través de la descoberta i la 
manipulació.”
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Autònoms

Diferents nivells

L'infant tria i resol les 
propostes de manera 
autònoma. 

De cada proposta trobem 
diferents nivells de complexitat. 

Ra
co
ns

“Distribuïm l’aula en diferents 
espais amb propostes 
autònomes.”

5 racons diferents 
conviuen a l’aula

Diferents tipus

Dediquem cada racó a un 
bloc de contingut i amb 
diferents propostes per a 
cadascun.

Presentem algunes 
propostes independents i 
d'altres relacionades amb 
els Tallers. 
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Activitats breus i 
autònomes

L’infant escull l’activitat

S’adapta a cada infant

Informes de progrés

L'infant resol activitats de 
curta durada. 

La plataforma genera un 
informe setmanal pel docent 
de les activitats i els resultats 
que ha obtingut cada infant.

Pl
at
af
or
m
a

La plataforma ofereix a cada 
infant una selecció d'activitats 
personalitzada tenint en 
compte els seus interessos i 
resultats.

La plataforma adapta el 
nivell de les activitats a 
l'infant. 



Activitats breus

L’infant escull l’activitat

S’adapta a cada infant

Informes de progrés
Cada activitat La Plataforma genera un 

informe setmanal

Pl
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Ex
em

pl
e

La plataforma ofereix a cada infant una selecció d'activitats 
personalitzada tenint en compte els seus interessos i resultats.



3 ambients

Dinàmica lliure amb 
grups internivell

Compatibles amb els 
ambients de l’escola

Am
bi
en
ts

“Proposem diferents ambients 
plens de material i reptes que 
fomenten l'aprenentatge lliure 
de l'infant.”

Proposem reptes i idees per 
dissenyar 3 Ambients diferents:

• Ambient d’Art
• Ambient de Construcció
• Ambient d’Experimentació

A la guia docent aportem 
idees per complementar els 
vostres ambients des del punt 
de vista matemàtic

Infants de diferents 
edats volten per 
l'ambient i escullen 
aquelles propostes 
que desperten el 
seu interès. 
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Recull de rutines 
quotidianes

Recull de jocs breusRu
tin
es

“Enriquim amb mirada 
matemàtica petits 
moments del dia a dia.”

Aprofitem les rutines 
del nostre dia a dia i en 
traiem la mirada 
matemàtica.

Incorporem petits jocs en 
el quefer diari per farcir-lo 
de riquesa matemàtica. 
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