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Resum 

En aquest Treball de Fi de Grau s'han relacionat les matemàtiques i l'art plàstic i               

sensorial, per tal de fer-ho s'han realitzat diferents propostes a una escola on es treballa per                

ambients. Gràcies a això, s'han pogut observar les diferències existents entre els infants de 3,               

4 i 5 anys que han volgut realitzar les propostes. 

  

Els infants en aquesta etapa d'Educació Infantil tenen un cert interès per representar             

les diferents quantitats mitjançant jocs, d'aquí la meva motivació per treballar aquest            

contingut. En aquest projecte s'han treballat de manera específica els nombres i la qualitat de               

quantitat, i a més, s'ha incorporat l'atzar en algunes de les propostes per introduir als infants                

en aquest món de probabilitat. 

  

En aquest projecte on s'ha treballat la quantia des d'una perspectiva artística s'ha fet un               

recopilatori de les propostes duites a terme, així com una anàlisi dels resultats obtinguts i unes                

conclusions d'aquests. 

  

Paraules clau:  matemàtiques, art, quantia, atzar, ambients. 

  

 

Abstract 

In this final degree project, Mathematics and plastic and sensorial Arts have been             

related. In order to do it and taking into account both areas, I have accomplished different                

proposals at a school where the most significant methodology used is working through             

learning environments. For that reason, I have been able to observe many differences from              

children who are 3, 4 and 5 years old. Generally, from those who have been interested in my                  

proposals. 

  

I have realised that children, in nursery education, have a certain interest to represent              

different quantities through games, and that was my motivation to start working on this              

content. In this project I have specifically worked on the names and the quality of quantity,                
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and I also have incorporated the randomness in some of the proposals with the objective to                

introduce children in the world of probability. 

  

On this project I’ve been working in the quantity from an artistic perspective and I               

have done a compilation from the proposals carried out and also an analysis from the results                

and the conclusions obtained. 

  

Key words:  mathematics, art, quantity, randomness, learning environments. 
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1. Introducció  

 

Aquest Treball Final de Grau es troba dins l'especialitat d'Educació Infantil i en més              

profunditat es treballa el pensament matemàtic en Educació Infantil. En aquest document            

s'exposa la relació i unió que hi existeix entre les matemàtiques i l'art. Per concretar una mica                 

més, en aquesta memòria es treballen els nombres i l'atzar i aquests estan estrictament              

relacionats amb l'art plàstic i sensorial. També es treballen alguns conceptes geomètrics,            

encara que no és el tema principal. 

 

El món de l'art i de les matemàtiques estan totalment relacionats i sembla que hi ha                

poques escoles que aprofitin unir aquestes disciplines tan interessants i motivadores pels            

infants. Normalment, les matemàtiques es treballen de manera separada del món de l'art (ja              

sigui art musical, plàstic, sensorial, etc.), ja que encara hi ha un ensenyament tradicional a               

moltes escoles on hi ha unes hores específiques per fer matemàtiques, hores per fer art, així                

com les altres disciplines curriculars. Jo pens que és molt interessant treballar conjuntament             

les matemàtiques i l'art perquè d'aquesta forma resolem les necessitats dels infants d'una             

manera satisfactòria, i es propicia un aprenentatge significatiu que parteix dels interessos i de              

les motivacions dels infants. 

 

La meva motivació i interès per relacionar les matemàtiques i l'art recau en què he               

realitzat les pràctiques a l'escola CEIP Robines on es treballa des de fa poc per ambients. Jo                 

concretament he estat a l'ambient d'art i encara que hi ha un ambient de matemàtiques a                

l'escola, m’ha semblat molt interessant aplicar les matemàtiques en aquest ambient d'art. Així,             

he pogut treballar amb més profunditat els nombres i l'atzar en relació a l'art plàstic i he pogut                  

observar de manera activa i directa a tots els infants que passen per aquest ambient.  

 

 

2. Objectius 

 

Partint del currículum d'Educació Infantil de les Illes Balears en aquest Treball Final             

de Grau s’han aconseguit els següents objectius generals: 
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Objectius Generals 

 

❖ Aprofitar l'art plàstic i sensorial per apropar als infants als nombres i operacions,             

identificant i reconeixent la qualitat de quantitat i establint relacions de quantificació. 

❖ Realitzar propostes enriquidores per tal d’introduir als infants en el món de l'atzar i la               

probabilitat. 

❖ Intentar que els nins participin de forma activa en les experiències matemàtiques que             

es proposen i que augmenti el seu interès i gust a partir de la manipulació sensorial                

d'objectes i l'experimentació amb diverses tècniques. 

 

Juntament amb aquests objectius generals també s’han intentat aconseguir una sèrie           

d’objectius específics, els quals es veuen reflectits en les diferents propostes d’aquest            

projecte. 

 

Objectius Específics 

 

❖ Proposar diferents tècniques plàstiques per tal d’apropar als infants al món artístic. 

❖ Donar a conèixer algunes figures planes a partir de jocs de l’atzar. 

❖ Realitzar propostes matemàtiques per treballar la representació de quantitats amb          

representacions no convencionals. 

❖ Realitzar diferents propostes on es treballa el reconeixement de colors, formes i            

quantitats. 

❖ Afavorir la concentració i l’observació de les diferents formes, figures i elements per             

tal de poder reproduir-los posteriorment. 

❖ Propiciar el desenvolupament de la motricitat fina mitjançant les diferents tècniques           

plàstiques de les propostes. 

❖ Promoure el treball dels aparellaments per discriminació de forma o color a partir del              

joc.  

❖ Oferir una proposta enriquidora on es treballen les seriacions que els ha tocat seguir              

per atzar juntament amb la tècnica plàstica d’estampació. 

❖ Aproximar als infants al coneixement d’una obra artística d’un pintor famós realitzant            

una proposta creativa de representació i expressió artística. 
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3. Justificació 

 

La decisió de treballar els nombres i l'atzar ha estat pensat conscientment, ja que trob               

que es treballa poc el concepte de l'atzar a Educació Infantil i és interessant veure si els                 

infants entenen què és l'atzar i com es pot aplicar de manera real a la nostra realitat. El fet de                    

treballar els nombres i operacions m’ha resultat curiós, ja que a l'ambient hi ha infants de 3, 4                  

i 5 anys, per tant, he volgut observar si hi ha diferències per edat, sexe, nivell maduratiu, entre                  

altres variables i a més, poder veure les diferències entre uns infants i altres. A més, és                 

motivador observar com apliquen conceptes matemàtics a l'art plàstic, aquesta disciplina més            

sensorial. Per tant, relacionar aquests mons tan aparentment distants però realment tan            

relacionats és interessant i enriquidor. 

 

En aquest projecte, a més de treballar conceptes i continguts matemàtics específics            

com són els nombres i l'atzar també s’han incorporat alguns continguts geomètrics per tal              

d’enriquir més l'aprenentatge dels nins i d'aquesta manera veure una varietat d'elements            

matemàtics. 

 

El que s’ha treballat de manera activa són el reconeixement de les quantitats i de les                

formes, les seriacions, els aparellaments i la representació de quantitats amb representacions            

no convencionals. Amb aquests continguts es vol que l'infant entengui que hi ha una qualitat               

que és la quantitat, i que es poden realitzar moltes activitats i propostes amb aquest criteri                

sense que sigui un aspecte avorrit. A més, per treballar de manera més dinàmica i lúdica                

aquests elements, s'ha incorporat l'atzar. D'aquesta manera s’ha introduït als infants en aquest             

món de probabilitat i estadística, aspecte que és important treballar des de l'Educació Infantil. 

 

En algunes propostes s'han incorporat continguts geomètrics com per exemple la           

identificació de línies obertes, tancades, rectes i corbes. Els infants han d'entendre que             

aquestes línies formen figures i representacions diferents que es troben a tot arreu i que ells                

les fan inclús sense adonar-se'n.  
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4. Metodologia emprada 

 

La metodologia que he posat en pràctica en primer lloc per aquest TFG ha estat               

aprofitar l'ambient d'art per treballar conceptes matemàtics, per tant, s'han unit destreses més             

manuals i sensorials amb habilitats cognitives del pensament matemàtic.  

 

Per dur a terme el meu TFG de manera pràctica he realitzat diferents propostes en               

l'ambient d'art, lloc on m’he situat en les meves pràctiques de 3-6. He realitzat 6 propostes en                 

total, d'aquesta manera, he presentat durant dues setmanes dues propostes diferents en            

l’ambient, després una proposta a la setmana següent i una altra proposta a la següent setmana                

per finalitzar, cada proposta en un espai limitat diferent. Cada proposta té una durada d’una               

setmana dins l’espai.  

 

Les propostes no han estat dirigides, ja que segueixen la metodologia dels ambients,             

però jo he estat ben a prop i he estat una figura de guia per qui ha necessitat ajuda. Abans de                     

la posada en pràctica de les propostes hi ha una feina prèvia que és la preparació de material                  

(les ruletes, els daus, etc.), per tant he hagut de seguir una organització per dur-ho tot a terme. 

 

En les propostes d'aquest treball s'ha intentat mantenir una metodologia activa i            

significativa pels infants, ja que es tracten conceptes del seu interès a un ambient acollidor i                

lúdic amb la finalitat de què els aprenentatges siguin funcionals i aplicables a tots els àmbits i                 

situacions. Es tracta de què els infants tenguin un aprenentatge constructiu de tal manera que               

han estat ells qui han format el seu propi aprenentatge. Sempre he estat molt a prop dels                 

infants per si ells tenien dubtes o problemes, però de forma general han estat ells mateixos qui                 

han duit a terme les propostes de manera individual.  

 

Ja que hi ha un ambient d'art, on es preparen les diferents propostes on es treballen els                 

conceptes matemàtics dits anteriorment, els infants comparteixen un mateix espai, on tots i             

cada un d'ells són importants. Encara que les produccions siguin individuals, hi ha un ambient               

acollidor i respectuós cap a l'infant, on té importància tant els procediments, i els processos de                

les propostes com els seus resultats i per tant, la formació del seu aprenentatge. 
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En aquesta etapa és molt important crear vincles d'afecte amb els infants, ja que això               

és una condició fonamental per afavorir l'aprenentatge. Amb la creació d'un ambient acollidor             

i de diàleg es propicia major seguretat en els infants i per tant ells es poden sentir més                  

capaços, possibilita que adquireixin una imatge positiva d'ells mateixos i que confiïn en les              

seves possibilitats. A més, ja que els nins han compartit un mateix espai, si qualque infant ha                 

tengut alguna dificultat, ha pogut observar com ho han fet els seus companys, inclús han               

tengut conversacions entre ells on han creat i format a poc a poc el seu aprenentatge de                 

manera conjunta. Trob que això és un aspecte molt important per treballar amb conceptes              

matemàtics. Amb aquesta metodologia significativa i constructiva pels infants s’ha intentat           

que els infants estiguessin còmodes i a gust, que aprenguessin i a la vegada que s'ho passessin                 

bé. A més, s'han intentat realitzar propostes bastant àmplies i de l'interès i motivació dels               

infants, que poguessin resoldre les necessitats dels diferents alumnes d'Educació Infantil. 

 

 

5. Marc teòric 

 

Ja que el meu TFG tracta la relació entre l'art i les matemàtiques trob que és important                 

fer una recerca exhaustiva sobre cada una d'aquestes disciplines per separat per després poder              

analitzar una mica l'íntima relació que tenen aquestes matèries. 

 

Llavors, en aquest marc teòric trobam un apartat d'art on hi ha una pinzellada de la                

importància de l'art a Educació infantil. A continuació hi ha un apartat de matemàtiques on               

trobam de manera més concreta el seu concepte així com els conceptes de número, nombre,               

quantia o atzar, els temes d'estudi d'aquest TFG. Per últim, hi ha un apartat de la relació entre                  

matemàtiques i art, on s'intenta unir i explicar el vincle que hi ha entre aquestes disciplines. 

 

Encara que he de començar el meu marc teòric explicant que són els ambients i quina                

importància tenen, ja que el meu TFG es posat en pràctica en el meu ambient de "Som                 

artistes" al centre CEIP Robines. 
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5.1. Ambients 

 

Els ambients són entorns estimulants on els infants es poden moure lliurement, poden             

triar i desenvolupar-se d’una manera natural en relació als seus interessos i motivacions.             

Aquests espais respecten la diversitat i tenen en compte el ritme individual de cada infant, ja                

que són ells els veritables protagonistes del seu aprenentatge. Això és possible quan els              

infants interactuen amb els materials, circulen pels espais i duen a terme les diferents              

propostes que es plantegen. 

 

Tal com diu Otálora (2010) “els espais educatius significatius són ambients           

d'aprenentatge que afavoreixen no només l'adquisició de múltiples ‘sabers’, sinó que           

enforteixen les competències afectives, socials i cognitives necessàries per enfrontar de           

manera creativa les demandes creixents de l'entorn durant els primers anys de vida”. A més,               

treballar per ambients no és només canviar els espais i el seu ús. Com exposa Ribas (2011), el                  

treball per ambients suposa organitzar l’espai, el temps i els recursos per tal d’aconseguir un               

espai més ric, grups més reduïts i heterogenis i així es permet ampliar les oportunitats               

d’investigar, d’experimentar, de joc i de relació. 

 

La bellesa és a l’abast de la mà quan observam als infants en els seus jocs, les seves                  

modalitats de viure, d’estar en relació amb els llocs i els materials, i ens adonem de fins a                  

quin punt els ambients i tot el que s’hi troba a dintre tenen un poder fortament persuasiu                 

(Malavasi, 2014). 

 

Com assenyala Karmiloff-Smith (1996) el desenvolupament infantil consisteix en un          

procés de reorganitzacions i transformacions permanents de noves competències, i per tant,            

requereix escenaris exigents que revelin els reptes del món real. Un ambient ric és el que                

ofereix oportunitats d'exploració i generació de projectes que permetin establir reptes de            

complexitat variada segons les necessitats, interessos i moment evolutiu de qui els utilitza. Ha              

de ser possible trobar cada dia nous significats, antecedents i reflexions, reptes, noves             

motivacions de superació i possibilitat de creació de tot allò encara no reinventat per cada               

infant, això és, “que els brindi l'oportunitat d'aprendre coneixement realment nou, establir            
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desafiaments, resoldre problemes complexos, descobrir, crear, innovar i que els exigeixi           

pensar” (Otálora, 2010, p.80). 

 

Per tant, els infants són els protagonistes durant tot el procés           

d’ensenyança-aprenentatge. Són els estructuradors del joc així com els constructors del seu            

aprenentatge. Els infants poden aprendre a partir de l’experimentació sobre el món que els              

envolta. Poden descobrir altres maneres d’arribar al coneixement, així com expressar-se en            

diferents llenguatges. A la fi, el que es peten és que els infants puguin desenvolupar               

globalment les seves capacitats cognitives, sensorials, motrius i de reconeixement i           

construcció de les emocions mitjançant el joc i el moviment. 

  

Mª Antònia Riera (2005) fa referència als ambients de les escoles de Reggio Emilia,              

d’Itàlia, ja que hi ha una total coherència entre arquitectura i projecte pedagògic on l’escola               

no et prepara per a la vida sinó on es viu.  

 

N’Edward T. Hall (1989) exposa que els espais transmeten un missatge silenciós on             

cada espai promou conductes, accions, relacions i sensacions diverses. És a dir, parlar             

d’espais-ambients també és parlar de valors, de la imatge d’infant, dels aprenentatges que es              

volen promoure i de les relacions que es volen establir. 

Per tant, es diu que les escoles Reggio Emilia comuniquen i transmeten un missatge de               

bellesa, cultura, relacions i coneixements que no deixen neutrals a aquells que els visiten.  

 

Hi ha una sèrie de característiques que defineixen aquestes escoles: 

 

- Osmosis: L'escola ha d'estar relacionada amb el món (l'art, la política, la literatura…)             

és a dir, no és un context aïllat. L'escola Reggio està integrada al seu territori i en el                  

seu context, entesa com a àmbit cultural i social. 

 

- Habitabilitat: S'ha d'entendre l'escola com un lloc de trobada, tant de nens com             

d'adults, i ha de proporcionar un sentiment de seguretat i benestar. Millor escoles             

petites i abarcables; l’espai conté i dóna temps; s’han de donar espais per a la               

intimitat; i hi ha d’haver seducció estètica.  
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- Identitat: L’escola com a lloc de pertinença, comunica a través dels seus símbols i              

petjades, la identitat cultural i pedagògica. Importància de la identitat de grup i de              

subjecte, tot queda reflectit pels elements decoratius de l'espai. Cada escola ha de ser              

diferent perquè els infants, familiars i professors són diferents. El material ha            

d'adaptar-se a cada context cultural de la zona. Els signes, símbols, petjades…            

pretenen explicar la nostra història. És important tenir en compte: l’entrada com a lloc              

de benvinguda; la identitat del grup; la identitat dels infants; i la identitat dels adults.  

 

- Relació: La qualitat de l'ambient depèn de les relacions que és capaç de generar.              

S’han de considerar diferents elements com: la plaça com a àmbit de trobades i              

intercanvis; l’horitzontalitat dels espais, on no hi ha d’haver separacions jeràrquiques;           

la idea de transparència entesa com a concepte de democràcia i circularitat; i afavorir              

trobades múltiples. 

 

- Constructivitat: És sinònim a escola-laboratori. Es refereix a l’àmbit d'aprenentatge i           

exploració, materials i equipament que motivin la seva curiositat i desig d'aprendre, on             

puguin ser els protagonistes de l'acció, plantejar-se hipòtesi, resoldre problemes, etc.           

S’ha de tenir en compte que s’han de diversificar els espais i n’hi ha tallers               

d’expressió. 

 

- Polisensorialitat: Es tracta de cercar ambients polisèmics i equilibrats des del punt de             

vista sensorial i perceptiu, diversitat d'olors, colors, sons i textures que permeten            

experiències sensorials als nens. Hi ha diferents elements, ha de tenir en compte: el              

paisatge cromàtic (parets i mobiliari), el paisatge matèric (tacte), paisatge sonor           

(acústic) i el paisatge òsmic (olors). 

 

- Epigènesis: És la capacitat de transformar l'ambient, d'adaptar els espais i           

equipaments en funció dels projectes i les activitats. Cada modificació promou noves            

accions i aprenentatges, l'espai ha de poder ser manipulable per part dels nens i adults.               

Els infants tenen la capacitat de construir i deconstruir àmbits.  
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- Narració: Els espais recullen les petjades, la memòria i la història del que ha passat a                

l'escola. Hi ha elements que romanen a l’escola com són els objectes-memòria i la              

documentació. 

 

És important conèixer aquestes escoles per aprendre d’elles i poder fer en les nostres              

escoles petites incorporacions, encara que cada escola és un petit món amb un funcionament              

diferent.  

 

“El trabajo por ambientes consiste en organizar espacios, tiempos y agrupamientos de            

forma que cada aula se convierte en espacio de encuentro que posibilita unas determinadas              

acciones o actividades” (Ribas, 2011, p.101). El treball per ambients suposa una organització             

total tant d’espais com de temps així com dels recursos disponibles, de forma que              

s’aconsegueix un espai més ric, grups més reduïts i això permet oportunitats d’experimentar,             

d’investigar, de joc i de relació. Per tant, l’espai també possibilita millorar la qualitat de les                

relacions.  

 

Ribas (2011) ens explica que la metodologia del treball per ambients és totalment             

globalitzadora i inclusiva. Per una banda, és globalitzadora, ja que les experiències tenen un              

sentit unitari per l’infant i el currículum es treballa de manera significativa. Per altra banda, és                

inclusiva perquè cada infant troba la manera d’actuar segons el seu estat maduratiu i segons               

les seves necessitats.  

 

A més, treballar per ambients també aporta tranquil·litat i calma (tant a infants com a               

mestres). “Hemos comprobado que un espacio bien acondicionado con material sugerente           

permite la concentración y dedicación de los niños de manera autónoma. El tiempo que              

dedicamos a los ambientes es un tiempo de libertad que normalmente es pausado y ordenado.               

Esta libertad hace que los niños estén relajados, que no sientan la presión y la exigencia del                 

adulto”  (Ribas, 2011, p. 106).  

 

Eslava (2014) realitza una comparació de parentesc entre la noció d’estètica de            

“l’espai ambient’’ i la noció de la psicologia de “l’ambient facilitador”: “ un espai amable               

-que juga amb allò que és transformable, allò pròxim, allò sensorial, allò tàctil…- permet a               
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l’infant generar espais intermedis entre el jo i el món, construint així integradament els seus               

entorns. L’espai ambient demanda allò “amable’’ per la infància: és necessària una estètica             

rica en matisos, contextualitzada i atenta a les necessitats dels infants, sense perdre els valors               

de la seva arquitectura”.  

 

 

5.2. Art 

 

L’art es defineix com la forma d’expressió de caràcter creatiu que té un ésser humà.               

És a dir, és la capacitat que té una persona per representar les seves emocions, els seus                 

sentiments, les seves percepcions sobre les seves vivències.  

 

Martin Wenham (2003) ens explica que l’art significa massa coses diferents per un             

número molt gran de persones, les quals som diferents, com per poder resumir-ho en poques               

paraules. A més, les persones d'altres èpoques i cultures van tenir i encara tenen conceptes de                

l'art molt diferents de les nostres. 

 

En l'Europa i l'Amèrica del Nord actuals, moltes persones conceben l'art sobretot en             

termes de producte. Per a elles, l'art designa el contingut de les galeries d'art i els museus, allò                  

que els artistes ''fabriquen'', com els quadres, els dibuixos, les escultures i els gravats, entre els                

quals , segons com, s'inclouen també objectes d'altres civilitzacions. Aquesta és una visió             

massa estranya segons el parer de la majoria dels artistes. Encara que les obres que veuen en                 

les galeries (i que ells mateixos produeixen) són molt importants, els artistes tenen             

probablement una concepció de l'art centrada més aviat entorn del treball que desenvolupa: és              

a dir, entorn de l'art com a activitat o com a procés. 

 

A això se li ha d'afegir un tercer aspecte, per aprofitar-nos i enriquir-nos de l'art. A                

més del que els artistes fabriquen (producte) i fan (procés), hem de considerar les respostes               

(tant nostres com dels infants), és a dir: Quines sensacions ens produeixen aquestes coses i               

aquestes experiències, que podem aprendre d'elles i què fem en conseqüència? 

Això queda sintetitzat en la següent imatge: 
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Encara que l’art és molt divers a escala mundial, tot art té relació pel fet de ser una                  

activitat humana intencional: només els éssers humans dissenyen i creen art.  

 

Gairebé tot l'art, tant l'històric com el contemporani està fet amb substàncies i             

materials que marquen, amb superfícies sobre les quals aquells deixen marca i amb materials              

que es poden modelar o tallar, o amb els quals es pot construir. Per exemple, sabem bastant bé                  

que van fer els artistes prehistòrics dibuixant i pintant en les parets de les cavernes i podem                 

deduir algunes coses a propòsit de com ho feien. És la intenció- i no els materials ni els                  

mètodes- el que dota a l'art de la seva gran diversitat. 

 

Els materials i els mètodes no varien en el fonamental d'una època a la següent. Les                

que sí que canvien són les intencions dels artistes: la seva pròpia visió sobre el seu paper i les                   

seves idees sobre el que es proposen quan fan el que fan. Com major és la claredat amb la                   

qual els artistes comprenen les seves pròpies intencions, més probable resulta que            

aconsegueixin el que es proposen. 

 

El concepte d'art ha estat utilitzat per a una varietat molt àmplia de finalitats: per               

registrar i commemorar, per explicar històries, per ensenyar o adoctrinar conforme a dogmes             

morals, religiosos o polítics, per decorar, per unir societats o separar-les. La majoria de tals               

usos de l'art segueixen presents d'una manera o un altre, però en els últims 150 anys, l'art a                  

Amèrica i Europa s'ha desenvolupat d'una manera innovadora en la història mundial: ha             

esdevingut d'un dels principals mitjans d'indagació, recerca i experimentació. Frank Auerbach           
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(2001) ho va resumir amb aquesta frase: ''Hacer un cuadro que ya sabemos hacer no es arte.                 

[...] El arte es descubrimiento”. 

 

Llavors… Què és el que l'ensenyament i l'aprenentatge de l'art poden permetre que             

descobrim? Podem aprendre coses sobre materials i desenvolupar habilitats per emprar-los de            

manera efectiva. Podem aprendre detalls sobre com percebem el món, aprendre a qüestionar             

el que veiem i la sensació que ens produeix, i a desenvolupar la capacitat d'observar aplicant                

una mirada crítica. Podem esbrinar com respondre a l'art d'altres persones i començar a              

aprendre com expressar les nostres idees i sensacions. I sobretot, l'art pot ajudar-nos a              

aprendre coses sobre nosaltres mateixos i sobre la nostra manera de relacionar-nos amb altres              

persones i amb el món que ens envolta. 

 

És evident que l’art és imprescindible per tot ésser humà. Ja en els primers anys i de                 

forma natural el nen juga, canta, balla, dibuixa i totes aquestes activitats són importantíssimes              

per al seu correcte desenvolupament sensorial, motor, cognitiu, emocional i en definitiva            

cerebral que li permeten aprendre a aprendre. I realitzant totes aquestes activitats el nen es               

diverteix, mostra orgullós els seus resultats als altres, intenta millorar i aquesta és una forma               

de desenvolupar l'autocontrol. L'educació artística és una necessitat perquè ens permet           

adquirir tot un seguit de competències i rutines mentals que estan en plena consonància amb               

la naturalesa social de l'ésser humà i que són imprescindibles per a l'aprenentatge de              

qualsevol contingut curricular. I això és útil per a tots els infants, per la qual cosa es                 

converteix en una forma estupenda d'atendre la diversitat a l'aula. 

 

Cada activitat artística activa diferents regions cerebrals. La música es processa en            

l'escorça auditiva que està en el lòbul temporal, les arts que comporten moviment com el ball                

o el teatre activen l'escorça motora, les arts visuals com la pintura es processen principalment               

en els lòbuls occipital i temporal, mentre que la poesia o la prosa impliquen a les àrees de                  

Broca i Wernicke relacionades amb el processament lingüístic. 

 

“Els estudis que han analitzat la implementació de l'educació artística a l'aula han             

revelat que els efectes més potents es troben en aquells programes que s'integren plenament              
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en les assignatures del currículum i que quan ocorre això s'obtenen múltiples beneficis             

relacionats amb l'aprenentatge dels alumnes i el seu comportament” (Guillén, 2015). 

 

Rabkin i Redmond (2004) han identificat els beneficis més significatius que comporta            

la implementació de l’educació artística a l’aula en relació a l’aprenentatge i el comportament              

dels alumnes.  Aquests beneficis són: 

- Existeix un major compromís emocional dels alumnes a l'aula. 

- Els alumnes treballen de forma més activa i aprenen uns d'uns altres. 

- Els grups d'aprenentatge cooperatiu converteixen les classes en comunitats         

d'aprenentatge. 

- Es facilita l'aprenentatge en totes les assignatures a través de les arts. 

- Els professors col·laboren més i tenen majors expectatives sobre els seus alumnes. 

- El currículum es torna més real en basar-se en un aprenentatge per projectes. 

- L'avaluació és més reflexiva i variada. 

- Les famílies s'involucren més. 

 

Per tant, és interessant utilitzar l’art per treballar qualsevol contingut curricular per tal             

que els infants aprenguin d’una manera lúdica, a més de desenvolupar altres zones cerebrals              

importants.  

 

Un dels artistes importants a considerar és en Miró, en qui m’he inspirat per pensar               

algunes propostes. En Joan Miró va ser un dels artistes més influents del segle XX del qual                 

destaca la seva gran sensibilitat pels esdeveniments polítics i socials que li envoltaven. Les              

seves obres estaven molt influenciades pels sentiments i emocions de l'artista, ja que va viure               

esdeveniments polítics de gran importància, com són la Guerra Civil i la Segona Guerra              

Mundial. Miró va passar per diferents fases i va canviar moltíssim d'estil, per tant, no es pot                 

classificar en un sol estil de producció artística. Per altra banda, en Joan Miró estava molt                

interessat en les col·laboracions amb altres artistes. Va realitzar estretes relacions i            

col·laboracions en camps com l'escultura, la música, el tapís, el gravat o el teatre, entre altres.                

D’aquest autor vull destacar les seves obres ‘’Constel·lacions’’. Són un conjunt de 23 obres              

on l’artista cerca en el més profund del subconscient humà i ens ofereix la seva visió de la                  
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realitat plena de símbols, elements matemàtics i colors. D’aquestes obres, vull destacar l’obra             

“Signes i constel·lacions enamorades d’una dona”.  

 

Aquesta constel·lació ens representa un cel estavellat amb les seves respectives           

constel·lacions, símbols variats que formen una espècie de laberint format per línies negres i              

esquitxat per colors primaris, els famosos ocells de Miró i per descomptat la dona, sempre               

tractada per Miró com un ens creador i protector. 

 

He utilitzat aquesta obra d’en Joan Miró per realitzar una proposta on s’intenten             

treballar conceptes geomètrics i de quantia.  

 

 

5.3. Matemàtiques 

 

La definició de la matemàtica és la següent: “és la ciència que tracta de la quantitat i                 

de la forma tot estudiant-ne des del punt de vista lògic, les seves relacions i estructures, la                 

qual ha evolucionat des de pràctiques elementals de comptar i de mesurar i descriure formes               
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d’objectes fins a un grau elevat d’idealització i d’abstracció que permet aplicar les seves              

tècniques a la resolució d’un nombre cada vegada més gran de problemes científics i              

tecnològics” (Petro, 2017). 

 

La matemàtica (encara que per referir-mos a l’estudi i a la ciència normalment             

utilitzam la paraula en plural, matemàtiques) és aquella ciència que estudia patrons en les              

estructures de cossos abstractes i en les relacions que s’estableixen entre ells. Per tant, les               

matemàtiques primer postulen i després dedueixen i demostren.  

 

“Les matemàtiques no són més que un joc, i un joc no és més que matemàtiques.                

Aquesta afirmació no ha deixat de ser veritat durant tota la història de la humanitat de                

manera que joc i matemàtiques són, al fi, as i revés d’una mateixa fulla” Quesada, López,                

García, Martínez i Navas (2013). 

 

Però, per concretar una mica més, en el meu TFG jo treball de manera més específica                

els números, nombres i la quantitat. Podem definir un número com el nombre amb què una                

cosa és designada dins d’una sèrie o una col·lecció. Un nombre és la paraula que serveix per a                  

designar el resultat de fer un recompte o d’una comparació entre conjunts d’una mateixa              

espècie. Inclou els aspectes de cardinal -ordinal- identificador. Pel que fa a la quantitat,              

aquesta és el valor o resulta de fer un recompte o una mesura. Per designar una mesura                 

utilitzam el número i una unitat de referència que prenem com a patró.  

 

Piaget (Greco, Grize, Papert i Piaget, 1960; Piaget, 1983; Piaget i Szeminska, 1941) és              

un dels primers autors que analitza empíricament i en profunditat l'origen i el             

desenvolupament del nombre i entre altres nocions matemàtiques de l’infant. Pel que fa al              

concepte de nombre, hi ha tres teories que pretenen determinar el seu origen: 1,la teoria               

cardinal; 2, la teoria ordinal, i 3, la teoria cardinal-ordinal de Piaget.  

 

La teoria cardinal és una traducció literal de la teoria de Frege-Russell (1884-1903) en              

termes psicològics; és a dir, com els infants arriben per primera vegada a comprendre el               

nombre cardinal.  
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La teoria ordinal (Brainerd, 1973a, 1973b, 1973c) assumeix que el nombre fa            

referència als termes de les relacions asimètriques-transitives de les progressions que generen            

tals relacions. Finalment, la teoria cardinal-ordinal de Piaget (Piaget i Szeminska, 1941), fa             

referència tant al significat ordinal com a cardinal del concepte de nombre, combinant la              

dimensió classificatòria i relacional del mateix. En aquesta teoria es distingeixen tres fases: en              

la primera, la seriació, que és preordinal (el nen no comprèn espontàniament l'ordre             

progressiu dels elements). En la segona, l’ordinació basada en la seriació i correspondència             

intuïtiva i amb vacil·lacions es correspon amb el començament de la conservació de les              

quantitats. En aquesta segona etapa, el nen no opera encara, però és capaç de dur a terme una                  

anàlisi correcta no enterament independent de la percepció. Finalment, en la tercera etapa,             

l’ordinació i la cardinació poden equiparar-se tant per les seves estructures com pels seus              

resultats; en tots dos casos triomfa l'operació sobre la intuïció. La composició operatòria             

acaba per sobreposar-se a la constatació perceptiva, o més exactament aquella dirigeix i             

supedita a aquesta. 

 

Tot això, sembla complex però és indispensable comentar-ho per tal d’entendre un            

poc més  el procés cognitiu pel qual passen els infants.  

 

Al meu TFG treball la introducció a l'atzar en Educació Infantil. Quan ocorr un fet a                

l'atzar és perquè ocorr de manera imprevista, fortuïta. Els resultats de qualsevol joc estan              

determinats per l'atzar, una persona pot guanyar o perdre un joc, sense poder endevinar el que                

passi, tot depèn de la sort que tengui en aquest moment. Les probabilitats i les estadístiques                

són temes que s'aborden en les ciències matemàtiques i guarden una estreta relació amb              

l'atzar, ja que les estadístiques s'enfoquen en l'aleatorietat. 

 

En Educació Infantil és important treballar aspectes possibles, d'altres impossibles, i a            

continuació fets segurs d'altres que no ho són, encara que siguin possibles. A més, és               

important presentar l'atzar com a jocs, amb daus, amb ruletes... d'aquesta manera els infants              

s'ho passen bé i aprenen a l'hora. Per tant, els infants “aniran acceptant “la sort” en els jocs, de                   

manera intuïtiva, i preparant les nocions d’atzar i probabilitat, que requereixen haver fet el pas               

de l’etapa del pensament lògic” (Petro, 2017, capítol 8, p. 19). 
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Per altra part, Edo (2008) ens explica que el contingut matemàtic així com el              

conceptual en Educació Infantil s’aprèn usant-ho en situacions culturals i en interacció amb             

els altres. La mestra està per ajudar als alumnes a apropiar-se i interioritzar els continguts. La                

idea de la participació guiada (Rogoff, 1993) és clau en aquesta forma de concebre              

l'ensenyament i l'aprenentatge escolars en educació infantil. Aquesta participació guiada          

conduirà a l'augment de competència i d'autonomia dels aprenents fins que el control del              

contingut de l'activitat s'arribi a traspassar des de l'adult al propi infant. 

 

 

5.4. Relació entre matemàtiques i art 

 

Un altre aspecte que treball en el meu TFG és la geometria. Dins aquesta,              

concretament treball les formes. Quan parlam de les formes es refereix a l'estudi de les línies                

d'una dimensió, les figures de dues dimensions i els cossos de tres dimensions. 

 

Hi ha una íntima relació entre geometria i l'expressió plàstica. “La pintura i el dibuix               

estan relacionats amb la darrera fase de l'aprenentatge de la geometria, és a dir, amb               

l'expressió d'allò que ja s'ha intuït i elaborat mentalment. L'expressió plàstica serà un mitjà              

molt important, encara que el punt de partida és la motricitat. L'expressió plàstica podem              

considerar-la el llenguatge de la geometria. La geometria expressa els seus continguts amb un              

llenguatge plàstic. I a l'inrevés, a plàstica es val del llenguatge de la geometria” (Petro, 2017,                

capítol 6, p.10). 

 

“El coneixement de l’espai i dels elements que el comporten, és de vital importància              

en les primeres edats, ja que ens ajudarà a conquistar i conèixer millor el món en què ens                  

trobem. Per donar a conèixer als infants el món de la Geometria, una de les idees [...] és la                   

d’oferir als infants uns recursos i materials prou motivadors per dur a terme aquest              

aprenentatge [...] i es posa especial atenció a preparar un bon disseny de les activitats, així                

com oferir als infants objectes, materials o recursos que els facin participar de forma activa i                

significativa durant les sessions” (Morey, 2014, p. 51).  
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Aquest autor relaciona la geometria amb l’art, fent un estudi exhaustiu en el seu TFG               

on exposa la importància de treballar matemàtiques, més concretament formes planes,           

simetries i cossos geomètrics i relacionar-ho amb les arts plàstiques.  

 

“També una part que destaca és la importància de les arts plàstiques. Els infants              

gaudeixen de pintar pel simple fet fer-ho, però si posem sobre la taula imatges, objectes,               

propostes i d’altres instruments que desperten el seu interès, podem arribar a treballar             

continguts curriculars força complexes d’una manera original, creativa i que a la vegada ens              

ajuda a comprendre com és el món que ens envolta” (Morey, 2014, p. 8). 

 

I com es diu, les matemàtiques es troben per tot arreu en forma de geometria, en forma                 

de rectangle com per exemple les targetes de crèdit, els carnets d'identitat, les targetes de               

presentació... tenen les mateixes dimensions i són rectangles auris. Es tracta d'una qüestió             

estètica que també podem trobar a altres objectes com les dimensions d'alguns telèfons             

mòbils, entre altres (Quesada et al., 2013). 

 

Clare Cherry (1988) ens explica que a mesura que el nen creix el nen aprèn a controlar                 

a més del moviment dels seus braços, el d'altres parts del seu cos, incloent-hi el dels seus ulls.                  

Els ulls humans normals es fixa en gairebé tot el que cau dins del rang del seu camp visual,                   

però solament és possible comprendre el que es veu una vegada que s'ha après a integrar la                 

informació proporcionada pels sentits. A mesura que el nen creix aprèn que les coses poden               

acostar-se a la i també allunyar-se i desenvolupa una sèrie de destreses seqüencials, cadascuna              

depenent de les anteriors; aprèn els conceptes de dalt a baix, en relació amb el seu cos i amb                   

els objectes que ho envolten. Després aprèn els conceptes d'esquerra a dreta. Al mateix temps               

aprèn a coordinar els ulls per obtenir una imatge integral. La coordinació es perfecciona a               

través de patrons bàsics de moviment i per això les activitats que requereixen la intervenció               

dels ulls i mans són tan importants per al creixement del nen. Les activitats que impliquen l'ús                 

dels ulls i les mans i els altres moviments naturals del cos condueixen gradualment a la                

comprensió de conceptes addicionals tals com a gran, petit, ample, estret damunt, sota,             

darrere, enfront, proper i llunyà. A mesura que el nen aprèn a combinar la capacitat de                

controlar els seus moviments, amb aquestes noves percepcions, els seus gargots, les seves             

pintures, dissenys i distribucions comencen a centrar-se més en els aspectes pictòrics que en              
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els simbòlics. La seva comprensió de les formes es combina ara amb una comprensió més               

profunda de les formes tridimensionals. En acostar-se a aquest nivell de desenvolupament el             

nen encara percep les coses des d'un punt de vista diferent del de l'adult. Aquest fet s'ha pogut                  

apreciar gràcies al coneixement de la seqüència que segueixen en el seu desenvolupament el              

creixement i el pensament. 

 

“La construcció del saber es realitza de manera integral, que existeixen relacions entre             

els continguts de diferents àrees curriculars i que per això han de treballar-se a l'aula de forma                 

global. El coneixement del món, el desenvolupament personal i social, el llenguatge oral i              

escrit, l'expressió musical, motora i plàstica ofereixen infinitat d'oportunitats en les quals els             

nostres alumnes viuen conjuntament, i s'apropien i interioritzen individualment, els continguts           

matemàtics del currículum” (Edo, 2008, p. 39).  

 

Edo (2008) ens explica que l’aprenentatge escolar es realitza a través de la             

participació en activitats socioculturals i sabem que les matemàtiques s’apropien i           

interioritzen mitjançant el seu ús en situacions funcionals. Per tant, en aquestes situacions la              

mestra aporta i comparteix el seu coneixement al mateix temps que guia, ajuda i transfereix el                

control de la tasca als alumnes, pas a pas i de forma gradual.  

 

En Educació Infantil es poden crear moltes situacions didàctiques en les quals els             

continguts matemàtics i els continguts de l’àrea visual i plàstica es fonen i complementen en               

treballar-se conjuntament.  

 

Aquesta autora, que ha treballat extensament les connexions entre les matemàtiques i            

l'educació artística, exposa que la contemplació i creació de formes artístiques a partir de              

línies, figures i cossos pot ajudar tant a intuir i construir nocions geomètriques com              

desenvolupar sentiments i emocions estètiques (Edo, 2003). 

 

“Per posar de manifest les relacions existents entre ambdues disciplines, exposa un            

llistat de nocions matemàtiques pròpies de la geometria, que són també nocions centrals de              

l'alfabet visual i plàstic. Des d'aquest marc, assenyala dos tipus d'activitats en les quals              

determinats continguts matemàtics i alguns continguts de l'àrea visual i plàstica es connecten             
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en treballar-se conjuntament: observació, anàlisi i interpretació d'obres d'art (pintura,          

escultura, arquitectura, etc.); i producció de creacions plàstiques inspirades en l'obra           

analitzada. Respecte a l'observació d'obres d'art, Edo i Gómez (2000) plantegen les següents             

fases de treball: a) fase d'observació i anàlisi de l'obra: se centra en una descripció objectiva                

dels elements de l'alfabet visual i plàstic recognoscibles en l'obra (línies, punts, taques,             

figures, volums, superfícies, textures, colors, etc.) b) fase d'interpretació: consisteix en una            

evocació creativa centrada en la mateixa obra: què podria ser?; què em suggereix?; què em               

recorda?; què em provoca?; etc. La primera part de l'activitat, la més geomètrica, dota a               

l'alumne d'una sèrie d’"eines" derivades de l'anàlisi de la forma i la composició que permet               

que la segona fase, la més creativa, arribi a ser més interessant, rica en matisos i completa. En                  

relació a la producció de creacions plàstiques inspirades en l'obra analitzada (dibuix, pintura,             

escultura, construcció, etc.), sense ser mai una reproducció de l'obra, és un entorn d'aplicació              

de tot el que s'ha après” (Alsina, 2012, p.13). 

 

 

6. Estructura i desenvolupament dels continguts 

 

En aquest apartat es mostraran les 6 propostes que s’han duit a terme a l’ambient d’art                

anomenat “Som artistes”. Aquestes propostes han tengut una durada aproximada d’una           

setmana i han tengut un espai delimitat dins l’ambient. Primer es varen posar dues propostes               

alhora, després es varen posar altres dues, a continuació es va posar només una i per últim es                  

va posar la darrera proposta. Quan es presenten dues propostes a l’hora a l’ambient s’intenta               

que una de les dues propostes sigui més autònoma per part dels infants i l’altra dugui més                 

feina. D’aquesta manera jo puc estar en les dues propostes però puc estar més centrada en una                 

de les dues.  

 

A continuació s’exposen les propostes del meu TFG per ordre cronològic així com es              

van dur a la pràctica. 
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6.1. Propostes d’intervenció 

 

Proposta de la primera setmana. Grup aparellaments. 

La primera proposta, que arriba de la mà amb la proposta que s’explicarà després              

d’aquesta, es titula “Dominó especial” i es tracta d’un dominó de pedres on s’han de fer                

aparellaments per forma o per color.  

 

Aquest dominó està compost per un total de 21 pedres pintades en 6 colors diferents,               

de manera que cada pedra està xapada per la meitat i cada meitat està pintada per un color, de                   

forma que cada color està emparellat amb els altres. Els colors són: verd, groc, vermell, blau,                

lila i taronja. A més dels colors, hi ha 6 formes pintades de forma que cada una estigui                  

emparellada amb les altres. Aquestes formes són: triangle, quadrat, rombe, cercle, cor i cara              

somrient.  D’aquesta manera totes les peces són diferents i no hi ha dos iguals.  

 

El material es va presentar dins una panera de color gris i els infants treien les pedres i                  

començaven a jugar. Quan es cansaven de jugar havien de recollir i posar les pedres a dins la                  

panera una altra vegada a excepció de què hi hagués infants esperant per jugar, en aquest cas                 

no feia falta que recollissin les pedres. 
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Títol: “DOMINÓ ESPECIAL”  

Data: 09/04/18- 13/04/18 Durada:Una setmana 

Objectius 

● Treballar els aparellaments per discriminació de forma o color.  

● Desenvolupar habilitats psicomotores en haver de col·locar les peces corresponents          

en el lloc adequat. 

● Reconèixer les diferents figures. 

● Reconèixer els colors. 

Continguts conceptuals: 

Blau, verd, vermell, groc, taronja, lila, rombe, quadrat, cercle, triangle, cara somrient, cor,             

afegir, llevar, davant, darrere, enmig. 

Metodologia 

Es prepara l’espai i el material on estarà la proposta, en aquest cas el dominó. Ja que la                  

proposta es du a terme en el temps dels ambients i els infants van circulant constantment, jo                 

estic com a figura de guia i intervenc quan és necessari.  

Recursos materials 

● Dominó de pedres 

Per fer-ho vaig utilitzar: 

●  témperes de colors 

● permanent negre 

● pedres blanques 

 

Recursos humans 

La meva tutora de    

pràctiques + jo 

Recursos espaials 

Espai aula 

Descripció de la proposta 

En un primer moment, quan arriben infants a l'espai on està preparada la proposta jo els                

27 



 
 

❖ Nombratzart 

explic com funciona l'activitat. Ells ja veuen que és un dominó diferent, ja que hi ha formes                 

i és de colors. Els infants en aquest cas han de fer aparellaments per color o per forma, ho                   

poden fer com ells volen, és a dir, poden jugar al dominó discriminant per color o                

discriminant per la forma que veuen. 

 

Fan la proposta a una taula on hi poden haver fins a 4 infants, per tant els nins poden jugar                    

tots sols, i també poden jugar per parelles, per grups... Segons l'agrupament desenvoluparan             

unes habilitats o unes altres. És a dir, si juguen en equip, treballaran més per exemple la                 

paciència, saber esperar el seu torn o repartir les peces equitativament que si juguen tots               

sols. 

 

 

 

Proposta de la primera setmana. Grup quantitat i atzar. 

Aquesta proposta es presenta la primera setmana, juntament amb la proposta del            

“Dominó especial” i es titula “Giram les ruletes”. Es tracta d’una proposta on els infants han                

de girar unes ruletes, una de colors i una altra de formes, i també han de tirar un dau amb la                     

quantitat de l’1 al 6 per veure quantes vegades han de dibuixar aquesta forma que els ha tocat                  

fer.  

 

Els colors que havien d’identificar els infants i que hi havia a la ruleta eren el vermell,                 

el blau, el verd, el groc, el marró, el taronja, el rosa i el lila. Pel que fa a les formes, aquestes                      

eren el sol, l’estrella, un cercle tot pintat, dos cercles (un dins de l’altre), un triangle, una                 

forma allargada amb puntes, una forma allargada amb cercles i com si fos la closca d’un                

caragol o la lletra G. Per últim, a la proposta hi havia un dau amb la quantia de l’1 al 6. 
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Títol: “GIRAM LES RULETES”  

Data: 09/04/18- 13/04/18 Durada:Una setmana 

Objectius 

● Introduir als infants a la noció de l’atzar mitjançant les ruletes i el dau. 

● Treballar la representació de quantitats amb representacions no convencionals. 

● Desenvolupar la motricitat fina mitjançant la tècnica plàstica de la proposta. 

● Afavorir la concentració i l’observació de les diferents formes i figures per tal de              

poder reproduir-les posteriorment.  

● Reconèixer les quantitats. 

● Reconèixer els colors. 

 

Continguts conceptuals: 

Groc, taronja, verd, blau, marró, vermell, rosa, lila, cercles, triangles, punts, sol, estrelles,             

espirals, línies, llarg, curt, petit, gran, línia oberta, línia tancada, punta, de dins, de fora, un,                

dos, tres, quatre, cinc, sis, dau, ruletes, dau, atzar.  

Metodologia 

Es prepara l'espai i el material on estarà la proposta, en aquest cas és una taula rodona on hi                   
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poden haver 4 infants alhora. Jo estic a la mateixa taula i explic la proposta als infants que                  

la volen fer. Els ofereixo el material necessari i sóc una figura de guia en tot moment. 

Recursos materials 

● Ruleta de colors 

● Ruleta de formes 

● Dau amb la quantitat 

● Cartolines de colors (DIN    

A2 fragmentada en 4 parts) 

● Retoladors (normals i   

gruixats) 

Recursos humans 

La meva tutora de    

pràctiques + jo 

Recursos espaials 

Espai aula 

Descripció de la proposta 

En un primer moment, quan arriben infants a l’espai on està preparada la proposta jo els                

explic com funciona l’activitat. Primer de tot han de posar el nom a les cartolines que tenen                 

enfront, i els hi explic que és una proposta individual, per tant, jo explic l’activitat a tots els                  

infants que estan a la taula però s’han de passar les ruletes i el dau i ho han de fer d’un en                      

un. Han de tirar de la ruleta de colors, seguidament han de tirar de la ruleta de les formes i                    

després han de tirar el dau per veure quantes vegades han de dibuixar la forma que els hi ha                   

tocat fer.  

 

Fan la proposta amb retoladors, normals o gruixats, poden triar els que millor els vagi.  

Fan una tirada de cada ruleta i del dau i han de dibuixar allò que els ha sortit i quan ho han                      

fet poden tornar a tirar i repetir el procés fins que la cartolina ja estigui plena.  

 

 

 
Proposta de la segona setmana. Grup quantitat i formes. 

Aquesta proposta es presenta la segona setmana i es titula “Pintam l’obra            

‘Constel·lacions’ de Joan Miró”. Els infants han de pintar allò que els inspira l’obra de Joan                

Miró que tenen al davant i després més concretament han de dibuixar les formés              

geomètriques que han observat. 
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Per la realització d’aquesta proposta s’ha utilitzat paper aquarel·la, aquarel·les amb           

colors freds i càlids, pinzells, retoladors de color negre permanents per la realització de les               

figures geomètriques i la imatge de l’obra de Joan Miró.  

 

 

 

Títol: “PINTAM L’OBRA ‘CONSTEL·LACIONS’ DE JOAN MIRÓ”  

Data: 16/04/18- 20/04/18 Durada:Una setmana 

Objectius 

● Aproximar als infants al coneixement d’una obra artística d’un pintor famós           

realitzant una proposta creativa de representació i expressió artística. 

● Fixar la mirada en els elements de l’obra  i ser capaços de reproduir-la.  

 

Continguts conceptuals: 

Tons freds, tons càlids, groc, taronja, verd, blau, marró, vermell, rosa, negre, cercles,             

triangles, punts, quadrat, sol, estrelles, espirals, lluna, ull, línies, llarg, curt, petit, gran, de              

dins, de fora.  

Metodologia 

Es prepara l’espai i el material on estarà la proposta, en aquest cas és una taula rectangular                 

on només hi poden haver 2 infants alhora. Quan arriben els infants per fer aquesta proposta,                
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ja està tot preparat, jo els hi explic que han de fer i els infants tenen autonomia per fer                   

aquesta activitat en tot moment. Així i tot, jo estic ben a prop per si necessiten ajuda i                  

intervenc quan veig que tenen dificultats o no entenen molt bé que han de fer.  

Recursos materials 

● Paper d’aquarel·la 

● Aquarel·les 

● Pinzells 

● Retoladors 

permanents 

● Imatge de l’obra   

“Constel·lacions” de  

Joan Miró 

Recursos humans 

La meva tutora de    

pràctiques + jo 

Recursos espaials 

Espai aula 

Descripció de la proposta 

Quan arriben els infants on es troba la proposta ja està tot preparat, i jo els convid que facin                   

la proposta. Aquesta proposta només la poden fer dos infants alhora, ja que és una taula on                 

només poden haver-hi dos infants amb la finalitat de propiciar més calma i concentració als               

nins. 

 

Els nins han d'interpretar i pintar el que els inspira l'obra ''Constel·lacions" de Joan Miró               

amb les aquarel·les i els pinzells en el paper d'aquarel·la. Després, amb el retolador              

permanent han de pintar les formes que han observat en l'obra. 

 

Els infants tenen la imatge de l'obra "Constel·lacions" d'en Joan Miró al davant, per tant,               

han d'intentar fixar la seva mirada en els colors, en la quantia de les formes, i en les                  

diferents formes que hi ha l'obra per després reproduir-les. 
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Proposta de la segona setmana. Grup quantitat i atzar 

Aquesta proposta es presenta a l’ambient d’art juntament amb la proposta de Joan             

Miró explicada anteriorment i es titula “El meu monstre es nom”. Es tracta d’una proposta on                

els infants s’han d’inventar un monstre i l’han de pintar el cos. Després han de tirar un dau                  

dels colors, seguidament un dau de la quantitat de l’1 al 6 i després han de ficar la mà a una                     

capsa sense mirar, on estan les parts del cos per veure quantes vegades han de dibuixar                

aquestes parts del cos al seu monstre.  

 

Els colors que els infants han d’identificar en el dau i els colors que poden utilitzar per                 

a les parts del cos del monstre són: groc, verd, blau, vermell, lila i taronja. Les parts del cos                   

que han de dibuixar com a mínim són: els ulls, braços, cames, banyes i boca i la quantitat                  

dependrà del número que li surti en el dau. 
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Títol: “EL MEU MONSTRE ES NOM”  

Data: 16/04/18- 20/04/18 Durada:Una setmana 

Objectius 

● Introduir als infants a la noció de l’atzar mitjançant els daus. 

● Treballar la representació de quantitats amb representacions no convencionals. 

● Desenvolupar la motricitat fina mitjançant la tècnica plàstica de la proposta. 

● Reconèixer les quantitats. 

● Reconèixer els colors. 

Continguts conceptuals: 

Groc, taronja, verd, blau, vermell, lila, boca, ulls, dents, braços, cames, banyes, cos,             

monstre, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, dau, atzar. 

Metodologia 

Es col·loca el material on estarà la proposta, en aquest cas és una taula rodona on hi poden                  

haver un màxim de 4 infants en total. Jo estic a la mateixa taula i explic la proposta als                   

infants que arriben per fer l’activitat. Tot així, només intervenc per explicar al principi la               

proposta i quan és necessari, sóc una figura de guia i intent no intervenir massa, ja que els                  

protagonistes són els infants. 

34 



 
 

❖ Nombratzart 

Recursos materials 

● Ceres de colors 

● Cartolines de color   

blanc DIN A4 

● Dau de colors 

● Dau de quantitat 

● Capsa amb les parts del     

cos dels monstres (ull,    

braç, cama, banya,   

boca) 

● Ulls per manualitats 

● Retoladors 

Recursos humans 

La meva tutora de pràctiques     

+ jo 

Recursos espaials 

Espai aula 

Descripció de la proposta 

En un primer moment, quan arriben infants a l'espai on està preparada la proposta jo els                

explic com funciona l'activitat. Primer de tot han de posar el nom a les cartolines que tenen                 

enfront, i els hi explic que és una proposta individual, per tant, jo explic l'activitat a tots els                  

infants que estan a la taula però ens hem de passar el material i ho hem de fer d'un en un. 

 

Una vegada que els infants han posat el nom a la cartolina, els explic que han de pintar el                   

cos del seu monstre com ells vulguin, els hi deix a la seva elecció, per tant poden triar el                   

color, la forma i la proporció del cos del seu propi monstre. Una vegada que ho han fet han                   

de tirar el dau del color, seguidament han de tirar el dau de la quantitat i després han de                   

ficar la mà a una capsa, sense mirar, i han de treure una part del cos per pintar allò que li ha                      

tocat al seu monstre. Així, ho han de repetir fins a fer totes les parts del cos del monstre,                   

encara que els infants poden dibuixar altres parts del cos o inclús altres elements. 

D'aquesta manera, si els hi ha sortit el color verd, per exemple, han tret un 5 i han agafat les                    

cames sense mirar, hauran de dibuixar 5 cames de color verd al seu monstre. 

 

Per últim, els infants s'han d'inventar una història amb aquest monstre. L'han de posar nom,               

s'han d'inventar on viu i que li agrada fer. 
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Proposta de la tercera setmana. Grup seriacions 

Aquesta proposta es titula "Seriacions amb atzar" i és una proposta on els infants han               

de realitzar una seriació amb estampació seguint el model que els ha tocat seguir segons               

l'atzar. 

 

Per la realització d'aquesta proposta s'han utilitzat témperes de color vermell, blau, 

verd i groc, cartolines amb les formes dibuixades amb llapis molt fluix, trosses per realitzar 

les estampacions amb tres textures diferents, retoladors de color negre i cartes de l'1.

 

 

 

Títol: “SERIACIONS AMB ATZAR”  

Data: 23/04/18- 27/04/18 Durada:Una setmana 

Objectius 

● Introduir als infants a la noció de l’atzar mitjançant les cartes. 
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● Reconèixer les quantitats. 

● Ser capaços de seguir el model de seriació que els ha tocat seguir per l’atzar. 

 

Continguts conceptuals: 

Groc, verd, blau, vermell, un, dos, tres, girar, estampar, textures, gran, petit, molt, poc.  

Metodologia 

Es col·loca el material on estarà la proposta, en aquest cas és una taula rodona on poden                 

haver-hi un màxim de 4 infants en total. Jo estic a la mateixa taula i explic la proposta als                   

infants que arriben per fer l’activitat. És una proposta molt ràpida de fer, per tant, hi ha un                  

trànsit d’infants constant. Depèn de l’infant si vol estar més temps per fer la proposta o no. 

Recursos materials 

● Témperes de 4 colors    

diferents (vermell, groc,   

verd i blau) 

● Esponges 

● 12 “redecillas” per fer    

trosses amb 3 textures    

diferents (4 “redecillas”   

per cada color) 

● Cartolines de colors   

(DIN A2 fragmentada   

en 4 parts) 

● Cartes del joc “UNO”    

només de l’1 al 3 

● Fundes per les cartes de     

color lila 

● Plats de plàstic 

● Retoladors 

Recursos humans 

La meva tutora de pràctiques     

+ jo 

Recursos espaials 

Espai aula 

Descripció de la proposta 
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Quan arriben els infants ja està preparada la proposta. El primer que han de fer és posar el                  

nom a la cartolina que tenen al davant i jo els explic que es tracta d'una activitat individual,                  

encara que ja estan avesats a realitzar les propostes d'aquesta manera. 

Comencen la proposta triant dues cartes del joc "UNO". Aquestes cartes estan girades cap              

abaix i tenen unes fundes perquè no es vegin que són d'aquest joc. Els infants primer giren                 

una carta i jo faig la primera estampació a la seva cartolina. Després giren la segona carta i                  

faig la segona estampació. D'aquesta manera, els fix un patró de la seriació que han de                

seguir segons l'atzar i han de repetir aquesta seriació, és a dir, la quantia i color que els ha                   

tocat fer. 

 

Els infants tenen tres textures diferents per cada color per poder fer les estampacions durant               

les seriacions. D'aquesta manera, poden experimentar i observar diferents maneres de           

veure, de fer, i de sentir les matemàtiques i l'art. Jo els hi explic que no han de barrejar això                    

que estan utilitzant per fer les estampacions en els diferents colors, sinó que cada color té                

els seus. 

 

Cada cartolina té una forma dibuixada en llapis (en fluix) i els infants l'han de seguir per                 

damunt al moment de fer la seriació. 

 

Cada seriació, per tant, és diferent i especial, ja que hem utilitzat l'atzar al principi per                

veure quina quantitat i quin color sortia. 

 

 

Proposta de la quarta setmana. Grup reconèixer quantitat. 

Aquesta proposta es titula “Jugam amb daus de quantitat, mida i color” i es tracta de                

què els infants tirin el dau dels colors, el dau de la quantitat de l’1 al 3 i el dau de la forma i                        

han de reconèixer aquests elements per després triar el/s pal/s correcte/s. 

 

Per aquesta proposta s’han utilitzat pals emmotllables de colors verd, rosa i blau de              

diferent mida (llarg i petita), cola, cartolines de diferents colors, retoladors negres i els              

diferents daus. 
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Títol: “JUGAM AMB DAUS DE QUANTITAT, MIDA I COLOR”  

Data: 2/05/18- 04/05/18 Durada: 3 dies 

Objectius 

● Introduir als infants a la noció de l’atzar mitjançant els daus. 

● Reconèixer les quantitats. 

● Reconèixer les formes (llarg/gran i curt/petit). 

● Reconèixer els colors. 

Continguts conceptuals: 

Rosa, verd, blau, llarg, curt, dau, colors, forma, gran, petit, pals, forma, quantitat, un, dos,               

tres, atzar. 

Metodologia 

Es col·loca el material on estarà la proposta, en aquest cas és una taula rodona on poden                 
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haver-hi un màxim de 4 infants en total. Jo estic a la mateixa taula i explic la proposta als                   

infants que arriben per fer l’activitat. En aquesta proposta s’ha d’utilitzar cola, per tant, he               

d’ajudar als infants a utilitzar aquest material per tal d’agilitzar el procés.  

Recursos materials 

● Dau amb la quantitat de     

l’1 al 3 

● Dau que indica la forma     

gran i la forma petita 

● Dau amb els colors    

(verd, blau i rosa) 

● Pals emmotllables de   

colors (verd, blau i rosa) 

● Cartolines de colors   

(DIN A2 fragmentades   

en 4) 

● Cola 

● Retoladors 

 

Recursos humans 

La meva tutora de pràctiques     

+ jo 

Recursos espaials 

Espai aula 

Descripció de la proposta 

Quan arriben els infants ja està preparada la proposta. El primer que han de fer és posar el                  

nom a la cartolina que tenen al davant i jo els explic que es tracta d'una activitat individual,                  

encara que ja estan avesats a realitzar les propostes d'aquesta manera. 

Primerament jo els explic que signifiquen els daus que tenen al davant i perquè són aquests                

pals que hi ha aquí, els deix que els toquin, que vegin la diferència que hi ha de mida entre                    

uns pals i uns altres. 

 

Comencen la proposta tirant el dau del color, seguidament tiren el dau de la mida i després                 

el dau de la quantitat per veure quants pals emmotllables han d'agafar. Tot així, si ho fan en                  

un altre ordre, no té importància, el que és important és que tirin una vegada de cada dau i                   

es recordin d'allò que els ha tocat. Després han d'agafar els pals que els hi ha tocat de la                   
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capsa d'enmig, és a dir, han de discriminar el/s pal/s per atzar. 

 

Una vegada que han agafat els pals emmotllables, han de fer la forma que ells vulguin i                 

l'han d'aferrar a la cartolina amb la cola. Jo els ajud, posam la cola damunt els pals, després                  

els hi donam la volta i pressionem amb la mà i els dits perquè es quedin ben aferrats.                  

Deixam que eixugui una mica i ja ho tenim llest. 

 

 

 

6.2. Conclusió de cada proposta 

6.2.1. “Dominó especial” 

 

Ja que a l’ambient no hi ha un nombre fix d’infants, hi ha una circulació constant i                 

tenen total llibertat per anar i tornar, i poden decidir a quin ambient volen anar, com també                 

quines propostes volen fer. Pel que fa a aquesta proposta un total de 6 infants de 3 anys, 7                   

infants de 4 anys i 12 infants 5 anys la varen realitzar.  

 

En aquest dominó m'interessa que els infants facin aparellaments per raons           

quantitatives però també per discriminació de la figura o pel color, ja que no estan tan avesats                 

a fer un dominó amb aquestes qualitats. A més, se segueix treballant la quantitat, ja que la                 

quantia i l'aparellament 1 a 1 segueix sent important. 

 

Quan els infants han fet el dominó en equip, és a dir, quan ho han fet per parelles, o en                    

petits grups de tres o quatre (aquest és el màxim d'infants que hi poden fer el dominó perquè                  

no hi ha més espai ni material) el resultat ha estat molt millor que quan ho han fet tots sols. A                     
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més, les converses han estat molt més interessants, ja que han sortit molts de conceptes i els                 

infants de diferents edats s'han ajudat entre ells. Aquí un fragment d'una conversa d'una              

parella de nines que feien la proposta: 

"-Mirau aquesta figura, s'assembla molt al quadrat! 

-Jo la conec, s'anomena rombe. 

-I si tenen la mateixa figura als dos costats que hem de fer? La podem ficar aquí enmig? 

-Clar que sí Clara, podem afegir i llevar peces". 

 

D'aquest dominó he tret que molts d'infants fan una forma lineal amb el dominó, és a                

dir, no fan un camí amb les peces, sinó que les posen totes seguides fent una línia recta. Si no                    

fan una línia recta, el que fan és un quadrat, o un cercle. A diferència del que feim els adults                    

quan jugam al dominó que feim com un laberint amb les peces, m'ha sorprès aquesta               

disposició que fan els infants amb les peces del dominó, ja que pensava que farien el mateix. 

 

Un altre aspecte interessant és que aquest dominó ho he fet per poder jugar de dues                

maneres: per color o per forma geomètrica. D'aquesta manera, si jugues discriminant per             

color, és més fàcil si les pedres estan girades i només té visible la part del color. Si jugues per                    

forma geomètrica, a la pedra veus les formes geomètriques. Idò alguns infants el que feien               

quan jugaven discriminant per color era que no giraven les pedres, és a dir, deixaven visible la                 

forma geomètrica i seguien utilitzant el criteri de discriminació per color. Jo pensava que això               

els embullaria més, per això hi ha la possibilitat de girar les pedres i tenir una altra possibilitat                  

de joc, però alguns infants utilitzaven només una banda de les pedres per jugar a les dues                 

maneres del joc del dominó. 

 

6.2.2. “Giram les ruletes” 
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Aquesta proposta ha cridat més l’atenció dels infants que la proposta anterior, sobretot             

als infants de 5 anys, ja que és el número més alt d’infants que varen fer aquesta activitat,                  

amb un total de 17 nins. Pel que fa als infants de 3 anys, la varen realitzar un total de 9 nins, i                       

10 infants de 4 anys varen fer la proposta.  

 

Com a conclusió d'aquesta proposta puc dir que els infants han tengut molt bona              

resposta davant aquesta activitat. Els ha agradat molt jugar amb les ruletes i amb el dau, i han                  

estat bastant de temps en la proposta. Els nins observaven les formes dibuixades a la ruleta i                 

encara que no sabien fer algunes figures es concentraven i dibuixaven allò que creien que més                

s'assemblava. A més, s’ha afavorit el desenvolupament de la motricitat fina mitjançant la             

tècnica plàstica de la proposta.  

 

Pel que fa a la representació de la quantia-forma els infants de 3 anys (excepte a                

alguna excepció) i alguns de 4 han tengut dificultats per poder representar correctament els              

grafismes no convencionals de la quantitat. Els infants de 5 anys i altres de 4 anys no han                  

tengut dificultats per representar i fer la relació quantia-forma. Un fet curiós relacionat a la               

quantia és que molts d'infants, quan els hi sortia una forma llarga de la ruleta, encara que els                  

hi sortís una quantia superior a 1, només dibuixaven una forma.  

 

Pel que fa a l'atzar, es pot dir que molts d'infants volien manipular les ruletes i el dau                  

perquè li toqués allò que ells volien, com el seu color preferit, o alguna forma o un número                  

que els hi cridés l'atenció. Alguns infants presenten frustració davant l'atzar, supòs que per              

l'edat i per no treballar massa aquest aspecte en Educació Infantil. 

 

En general ha estat una proposta lúdica i que ha agradat als infants on s'han ajudat                

entre ells quan no han sabut realitzar les formes i han mostrat frustració. Hi ha hagut vegades                 

on sortien emocions de tristesa, ràbia, i frustració quan no els sortia els que ells volien o quan                  

no dibuixaven bé allò que els hi havia tocat; però altres vegades experimentaven felicitat,              

empatia i alegria quan els hi tocava allò que volien o els altres els ajudaven. Per tant, ha estat                   

una proposta enriquidora per tots. 
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6.2.3. “Pintam l’obra ‘Constel·lacions’ de Joan Miró” 

 

Aquesta proposta l’ha realitzat un total d’11 infants de 3 anys, 9 infants de 4 anys i 16                  

infants de 5 anys. Els infants han tengut molt bona disposició i actitud pel que fa a aquesta                  

proposta, encara que és una de les propostes que més autonomia ha necessitat per part dels                

nins. El fet de pintar amb pinzells i el tacte del paper aquarel·la els ha agradat i això els ha fet                     

passar una bona estona amb la proposta. 

 

Amb alguns infants de 3, 4 i 5 anys, una vegada que havien pintat amb les aquarel·les                 

els hi vaig explicar una altra vegada que havien de pintar amb el retolador permanent negre                

les formes que havien observat a l'obra d'en Joan Miró. Així i tot, alguns infants varen decidir                 

no pintar amb el retolador i deixar la seva obra només amb la pintura d'aquarel·la. 

Al contrari, hi ha infants que pinten amb el pinzell la forma que volen i després ho fan amb el                    

retolador negre, acabant la seva forma. 

 

L’obra d’en Joan Miró es nom “Signes i constel·lacions enamorades d’una dona” i a              

més de tenir importància les formes que hi ha a l’obra, també té rellevància la quantitat                

d’aquestes formes. Per tant, els infants, en les seves produccions també ho han intentat              

transmetre i alguns han entès la proposta, ja que han fet diferent formes però també han fet                 

una quantitat considerable.  

 

Pens que té importància l’autonomia que han tengut els infants durant la proposta, ja              

que si no l’haguessin tengut, no hi hauria estat tan enriquidor pels infants i els resultats no                 

haguessin estat iguals. Jo vaig estar ben a prop i quan els infants no entenien la proposta jo                  

anava a explicar una altra vegada la proposta, però trob molt important aquest moment que               
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varen tenir de concentració i de trobada a un mateix que varen tenir, ja que tant al procés com                   

a les produccions finals ho he pogut comprovar. 

 

 

6.2.4. “El meu monstre es nom” 

 

Aquesta proposta la varen realitzar només 4 infants de 3 anys. Al contrari, 15 nins de                

4 anys i 18 de 5 anys varen realitzar la proposta. Aquesta proposta ha estat una de les millors,                   

ja que vàrem treballar molt la imaginació i això als infants els va agradar molt. A més, ha                  

estat una de les activitats que més il·lusió ha fet mostrar als infants, per aquest motiu, vàrem                 

decidir exposar les produccions finals en el passadís. D'aquesta manera, les famílies podien             

veure els monstres i les històries creades dels nins.  
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En aquesta proposta els infants han treballat la relació quantia- números amb el dau,              

per tant han de reconèixer els números per poder fer l'activitat correctament. Gairebé tots els               

infants sabien diferenciar els números i els infants que han tingut dificultats és degut a la seva                 

edat i nivell maduratiu o per dificultat d'aprenentatge. 

 

També s'ha treballat la relació quantia-parts del cos dels grafismes no convencionals.            

És a dir, quan havien de dibuixar 3 braços, 4 cames, 6 banyes... Aquest aspecte ha estat un                  

dels més interessants, ja que molts d'infants han tengut dificultats en aquest objectiu, sobretot              
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els infants de 3 anys, i alguns de 4. En canvi els infants de 5 anys no han tingut massa                    

dificultat en aquest objectiu. 

 

Un altre tema que s'ha treballat en aquesta proposta és si han entès l'atzar. Ara bé, hi                 

ha infants que mostren frustració cap a l'atzar encara que es mostri com un joc i intenten                 

manipular els daus i fan trampes a l'hora d'agafar les parts del cos. Els infants que més                 

frustració mostren cap a l'atzar són els de 5 anys, a continuació venen els de 3 anys i els que                    

menys frustració presenten són els de 4. 

 

A l'hora d'inventar la història els nins m'explicaven com s'anomenava aquest monstre            

que s'havien inventat. Alguns infants també havien dibuixat algunes parts del cos que no              

estaven a sa capsa com ulleres, taques en el cos, o altres elements en el dibuix com menjar,                  

coves, cel, etc. Així, mentre ells m'explicaven la història jo l'anava apuntant darrere la              

cartolina. Cada monstre és diferent, així com cada història. 

 

6.2.5. “Seriacions amb atzar” 

 

Aquesta proposta la van realitzar molts d’infants. Un total de 14 infants de 3 anys, 9                

nins de 4 anys i 20 infants de 5 anys varen realitzar la proposta de les seriacions. Per tant, va                    

cridar molt l'atenció als infants de 3 anys, ja que més de la meitat de la classe va realitzar la                    

proposta. Així i tot, va cridar molt l'atenció als infants de 5 anys, ja que va realitzar la                  

proposta quasi tots els infants de la classe. 

 

En aquesta proposta els infants han gaudit de realitzar la tècnica de les estampacions a               

l'hora de realitzar les seriacions i han pogut observar com hi havia diferents textures, i com                
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influïa si posaven més pintura o menys. Ha estat una de les propostes més ràpides de fer,                 

encara que hi havia infants que volien dedicar-li més temps a la proposta, però en general els                 

infants feien la proposta bastant ràpidament. 

 

En quant l'atzar, els hi costava entendre que només havien de girar les cartes al               

principi per marcar el model de seriació. És a dir, una vegada que feien l'estampació d'aquella                

quantitat i color que jo els havia marcat (segons les cartes que havien girat), volien girar una                 

altra vegada dues cartes més i jo els havia d'explicar una altra vegada que només es giraven al                  

principi per marcar el model de seriació. Imagín que és degut a les altres propostes que hem                 

realitzat setmanes abans a l'ambient, ja que havien de tirar constantment dels daus i de les                

ruletes, Per tant, aquesta proposta era diferent i s'havien d'acostumar. Tot així, no he notat tan                

de frustració cap a l'atzar en aquesta proposta. 

 

Hi ha hagut infants que han fet bé la relació de la quantia i han fet correctament les                  

estampacions però no han seguit la forma que hi havia en la cartolina sinó que han estampat                 

per la cartolina així com han volgut. Després hi ha hagut altres infants que han seguit la forma                  

que hi havia dibuixada, però no han realitzat bé la relació-quantia que li ha tocat fer. 

 

He de dir, que hi ha hagut infants de 3 anys que m’han sorprès, ja que pensava que                  

tots o gairebé tots els infants de 3 anys no realitzarien bé les seriacions, i 6 dels 14 infants que                    

varen realitzar la proposta varen realitzar correctament la seriació, tant la quantia com la              

forma. 

 

6.2.6. “Jugam amb daus de quantitat, mida i color” 
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Aquesta proposta l’han realitzat 6 infants de 3 anys, 9 infants de 4 anys i 10 de 5 anys.                   

Aquesta proposta m'ha sorprès, ja que gairebé tots els infants que l'han realitzat ho han fet                

correctament, excepte qualque excepció. És a dir, els infants, una vegada que han tirat els               

daus han realitzat bé el reconeixement del color, la mida i la quantitat. Sí que és realitat que                  

alguns infants tardaven a cercar els pals i estaven una bona estona pensant, però al final                

trobaven els pals correctes. 

 

Un fet curiós és que encara que les propostes siguin individuals és que els infants               

s'ajuden molt entre ells, s'expliquen ses coses, es passen el material i a la fi fan treball en                  

equip. 

 

El fet de fer les formes amb els pals també els ha agradat molt i experimentar amb el                  

tacte d'aquests pals emmotllables. Els infants de 4 i de 5 anys han fet formes més complexes                 

com cercles, serps, formes més petites... En canvi, els infants de 3 anys han fet formes més                 

lineals. 

 

Alguns infants han experimentat frustració i han agafat els pals que ells volien, encara              

que els ha tocat agafar un color, una quantia i una forma diferent. 

 

D'aquesta proposta el que m'interessava era que els infants fessin bé el reconeixement             

de la mida, la quantitat i el color dels pals emmotllables per després triar-lo correctament.               

Curiosament gairebé tots ho han aconseguit amb èxit, encara que s'han ajudat molt entre ells.               

A més, molts d'infants volien que els hi toqués una quantia superior a 1 per poder fer formes                  

interessants, no es conformaven amb aquesta quantia. Per aquest motiu, vaig decidir que             

podien fer la proposta dues vegades seguides i es podia fer en la mateixa cartolina. Era                

interessant per tant, veure les emocions dels infants per veure quina quantia els hi sortia i si                 

mostraven conformisme o no, quina actitud mostraven cap a l'atzar..., ja que era l'última              

proposta del meu projecte i volia observar també si hi havia algun progrés en alguns infants o                 

no, encara que les propostes eren diferents. 
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7. Avaluació 

 

Les propostes han estat avaluades mitjançant l'observació directa, s’han fet          

fotografies, i a més, s’ha utilitzat una rúbrica d'avaluació que ha servit d'ajuda per veure si                

realment les propostes han estat enriquidores o no. 

 

La rúbrica que he utilitzat per a les propostes és aquesta, i és la mateixa per totes les                  

propostes i edats. D'aquesta manera, les preguntes són molt generals i no van enfocades a un                

grup en concret ni a uns continguts específics, ja que m'interessa saber si han entès les                

propostes que els planteig. Just sota les preguntes hi ha un apartat d'observacions per poder               

apuntar tot el que és rellevant i fer les meves conclusions. 

 

Rúbrica SÍ NO 

Entén l’objectiu i el funcionament de la proposta?   

Mostra interès fins al final de la proposta?   

Ha realitzat bé l’activitat?   

L’hi ha cridat l’atenció?   

Li ha agradat?   

Ha mostrat una actitud positiva cap a la relació de l’art i les             

matemàtiques? 

  

S’ha sentit còmode amb les tècniques plàstiques a l’ambient treballant          

continguts matemàtics? 

  

Ha mostrat dificultats? Quines? 

 

  

 

Observacions 
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Realment allò que més m’ha servit d’ajuda i el punt més significatiu en totes les               

propostes ha estat l’apartat de les observacions, ja que apuntava ràpidament allò que més              

destacava de cada infant. A més, les fotografies també han estat de gran ajuda, no només com                 

un suport visual sinó també com un registre d’assistència.  

 

També comentar, que a moltes propostes s’ha pogut avaluar tant el procés que ha              

viscut cada infant com el producte final, el que ha servit també com un suport a l’hora de                  

veure si han complert els objectius o no.  

 

 

8. Conclusions  

 

En aquest Treball de Fi de Grau s'ha intentat relacionar estretament les matemàtiques i              

l'art, concretament l'art plàstic, amb la finalitat d'apropar als infants a aquests mons tan              

interessants per ells. 

 

S'ha treballat la quantia en totes les propostes d'aquest projecte i s'ha introduït l'atzar              

en 4 de les 6 propostes que s'han presentat. D'aquesta manera, s'ha volgut apropar als infants                

als nombres i operacions així com al món de l'atzar, dos continguts matemàtics totalment              

diferents. Aquest projecte s'ha duit a terme en una metodologia de treball per ambients,              

concretament a un ambient d'art, així, s'han realitzat propostes artístiques on s'han introduït             

aquests continguts matemàtics. 

 

Encara que no ha estat el meu tema principal, també s'han treballat les formes              

geomètriques durant aquest projecte, ja que a moltes propostes la geometria ha estat un dels               

elements que ens han ajudat a incorporar molts de coneixements, propis de la geometria i               

d'altres com la quantia i l'atzar. 

 

I seguint les paraules de Quesada i els seus companys, "les matemàtiques no són més               

que un joc, i un joc no és més que matemàtiques". Per tant, això és el que s'ha volgut                   

transmetre en aquest projecte, que els infants s'ho passessin bé realitzant les propostes, que              
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aprenguessin els continguts matemàtics i gaudissin de les tècniques plàstiques que es            

proposava. 

 

Per altra part, vull destacar la importància que té com es presenten els materials, així               

com s'organitzen les propostes. És a dir, en el meu Treball de Fi de Grau s'han realitzat                 

diverses propostes que han tengut una setmana de duració cada una, i he trobat molt important                

com s'han presentat aquestes, ja que pels infants tenen molta importància encara que no ho               

sembli, ja que quan una proposta és visualment atractiva els infants els hi presten més atenció                

i se senten més atrets. A més, els infants interactuen amb els materials i aprenen de manera                 

constructiva creant així el seu propi aprenentatge. Encara que les activitats han estat             

individuals, els infants hi han interactuat amb els materials i amb els companys, creant així               

vincles, aprenentatges i noves relacions. Això, ha estat possible per la metodologia de treball              

per ambients, on la mestra no agafa el control i assumeix un rol de guia. A més, he de dir que                     

m'he sentit molt còmode i totalment feliç de veure com els infants aprenen al seu ritme segons                 

el seu nivell maduratiu. 

 

Durant aquest treball he incorporat l'atzar en algunes propostes, ja que no sabia res en               

relació en això quant a l'etapa d'Educació Infantil i volia saber quina actitud tenien els infants                

a l'hora de realitzar les propostes. Ho he intentat introduir en forma de joc i he variat els tipus                   

de joc en les diferents propostes per tal de donar aquest efecte de curiositat i interès. Les                 

conclusions generals que puc extreure són que hi ha bastant frustració cap a l'atzar en l'etapa                

d'Educació Infantil, sobretot a l'edat de 5 anys, inclús hi ha manipulació del joc per obtenir                

allò que es vol aconseguir. Es mostren moltes emocions, però els hi costa seguir les normes                

de l'atzar. Pel que fa a edats inferiors, a 4 anys entenen bé les normes encara que segueix                  

existint frustració i a 3 anys no entenen molt bé el significat de l'atzar, i els infants que ho                   

entenen no solen mostrar frustració. Per tant, pens que s'ha de treballar sempre de manera               

lúdica, i anar introduint a poc a poc aquest concepte des de primerenca edat, ja que és                 

interessant que els infants entenguin que les coses a vegades passen per atzar i que hi ha jocs                  

que no s'han de manipular, sinó que tenen unes regles que s'han de complir. Així tot, quan els                  

infants s'han equivocat, no s'ha dit mai que ho han fet malament, en aquest cas no he                 

intervengut, només en el cas de manipular el joc he recordat les normes del joc. 
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Quant a la quantia, durant aquest projecte s'ha treballat de diferents maneres. En             

general però, es pretenia que els infants entenguessin que hi ha una qualitat que és la quantia i                  

és important treballar-la des de diversos continguts o jocs matemàtics. Com a conclusions             

generals puc dir que els infants no han tengut massa problemes en reconèixer les quantitats,               

encara que hi ha diversitat a l'hora de la representació. La meva intenció en algunes de les                 

propostes d'aquest projecte ha estat que els infants representessin de manera no convencional             

la quantia, la qual es presentava de manera lúdica amb jocs d'atzar, per tant, no m'interessava                

que s'apeguessin dibuixar els diferents números sinó que sàpiguen fer representació de la             

quantitat d'aquests. En altres propostes m'ha interessat que entenguessin que existeix una certa             

quantitat i que la poden representar o manipular de manera directa. Els infants han tengut una                

actitud favorable cap aquests continguts matemàtics i han mostrat un interès constant el que              

ha fet que em senti totalment convençuda d'haver escollit aquest tema pel meu projecte. 

 

Vull destacar que la proposta que més em va agradar va ser la de "El meu monstre es                  

nom", ja que des d'un principi va suposar moltes emocions per part dels infants i el fet                 

d'inventar-se una història amb el personatge que havien creat els feia estar més emocionats. A               

més, les famílies han pogut veure les produccions dels seus fills, ja que vàrem exposar les                

produccions als passadissos de l'edifici d'infantil i això em feia molta il·lusió. A més, pens               

que és la proposta on millor s'han treballat els continguts matemàtics i on s'ha tingut l'actitud                

més favorable cap a l'atzar. 

 

Per últim, dir que m'ha agradat molt fer feina amb els infants de l'etapa d'Educació               

Infantil de les diferents edats, ja que he pogut observar les diferències que hi ha entre els                 

distints nivells maduratius. Pens que s'ha de respectar els diferents ritmes d'aprenentatge així             

com les diferents necessitats, per això, s'han de proposar diferents activitats i propostes             

bastants àmplies per tal de cridar l'atenció als infants. Evidentment, hi haurà propostes que les               

faran més infants que altres, com ha estat el meu cas, però s'ha de respectar la decisió dels                  

infants i s'ha de treballar per realitzar propostes que agradin a infants de les diferents edats i                 

això és el que he intentat fer. 
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10. Annexos 

 

Annex 1. Proposta “Dominó especial” 
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Annex 2. Proposta “Gram les ruletes”. 
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Annex 3. Proposta “ Pintam l’obra ‘Constel·lacions’ de Joan Miró” 
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Annex 4. Proposta “El meu monstre es nom” 
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Algunes produccions 
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El meu monstre es nom ‘’El monstre de colors’’. Li agrada menjar macarrons i pizza, i li agrada 
jugar a la comba.  

 

 
El meu monstre es nom ‘’Lili’’ i viu en el camp. Li agrada anar a la mar a nedar i li agrada molt 

menjar gelat. 
 

 
El meu monstre es nom ‘’Banyetes’’ i viu al bosc tot sol. Li agrada menjar pollastre i li agrada 

dibuixar molt. 
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El meu monstre es nom “Malo” i viu a una cova negra amb olt s d’insectes. Li agrada asustar a 

la gent i tirar foc per la boca. 

 
El meu monstre es nom “Jose” i viu a una casa amb un amic molt petit. Li agrada jugar amb el 

seu amic, es nom Aaron. Li agrada menjar espinaques.  

 

El meu monstre es nom “Cuqui” i viu a Binissalem. Li agrada menjar arròs i li agrada jugar a 

les pepes.  
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Annex 5. Proposta “Seriacions amb atzar” 
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Annex 6. Proposta “Jugam amb daus de quantitat, mida i color”. 
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Alguns exemples de les rúbriques d’avaluació 
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