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RESUM 
 
El treball exposat en aquest document té la finalitat de presentar diverses activitats pel 
curs de 2n d'educació primària relacionades amb la intel·ligència corporal-cinestèsica, la 
qual combina ment i cos, per treballar en elles diversos continguts del bloc de geometria 
de l'àrea de matemàtiques, més concretament de les figures geomètriques. 
D'aquesta forma es presentaran les activitats i, a continuació, s'analitzaran els resultats 
obtinguts després de dur-les a terme a un centre educatiu. 
 

 
Paraules clau: Matemàtiques, Figures geomètriques, Intel·ligència corporal-cinestèsica, 
Educació Primària 
 
 

ABSTRACT 
 
The work exposed in this document has the objective to present differents activities for 
2nd primary education with the bodily-kinesthetic intelligence which combines mind 
and body, to work on them various subject-matter to the geometry block of the maths 
area, more specifically in geometric shapes. 
 
Thereby the activities are described and then the results of activities will be analyzed 
after making activities in a school. 
 
 
 
Keywords: Mathematics, Geometric shapes, Bodily-Kinesthetic intelligence, Primary 
Education 
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1. Justificació del tema seleccionat 
 
El Treball Fi de Grau que vull dur a terme té com a finalitat facilitar el procés 
d'aprenentatge a tots els alumnes per igual, respectant les característiques individuals de 
cada un i tenint en compte les diverses maneres en què es poden presentar les activitats 
de matemàtiques, al voltant de diverses intel·ligències múltiples però centrant l'atenció 
en una en concret; la intel·ligència corporal-cinestèsica. Per tant, l'objectiu és relacionar 
diversos continguts sobre les figures geomètriques del bloc 4: Geometria, de 
matemàtiques d'educació primària amb aquesta intel·ligència a fi de plantejar activitats 
o recursos que ajudin als alumnes a percebre de manera fàcil, correcta i divertida els 
continguts matemàtics.  
 
Les matemàtiques són una matèria que s'imparteixen en el nostre sistema educatiu des 
d'edats molt primerenques. Es comença per infantil amb el reconeixement de certs 
continguts. A continuació, a primària, al llarg de sis anys, segueixen amb cinc blocs de 
continguts. Per tant, al menys deu anys, cada nin conviu en els seus estudis diaris amb 
les matemàtiques els quals s'empraran durant la resta de la seva vida en accions de la 
vida quotidiana. Dit això, ens interessa que la formació matemàtica rebuda pels alumnes 
sigui la més ajustada possible als seus interessos i a la seva formació. 
 
Al llarg dels anys, l'ensenyança de les matemàtiques ha anat evolucionant. Han sorgit 
diferents mètodes o eines innovadores per facilitar-la. Ens trobam en la societat de la 
informació i el coneixement, per tant, hem d'incorporar als nins en aquest nou món. 
L'educació ha estat basada, durant molts d'anys, en la mera transmissió de coneixements, 
sense tenir en compte el grau de comprensió de cada alumne. L'educació tradicional ha 
creat una sèrie d'alumnes que es dediquen a memoritzar i simplement escoltar al mestre, 
oblidant-se de la importància de la reflexió i el desenvolupament personal. Actualment 
ha canviat, no en gran part però s'ha pogut observar el gran canvi que ha sofrit, ja que 
ara són els mateixos alumnes els que construeixen el seu coneixement a partir de la 
investigació i el treball. Les eines didàctiques d'ensenyament també han evolucionat per 
servir d'ajuda al creixement dels dits coneixements. 
 
A més, les intel·ligències múltiples són elements que avui dia s'apliquen a dins les aules 
com a metodologia per l'ensenyança de nous coneixements. La seva inclusió ha suposat 
un gran avanç, ja que dóna cabuda a tots els alumnes siguin quines siguin les seves 
capacitats, per tant cadascú aconseguirà desenvolupar al màxim les seves capacitats. 
 
Encara que l'ensenyança hagi evolucionat, gran part dels fracassos matemàtics de molts 
estudiants tenen origen en el seu procés; el d'ensenyança-aprenentatge de les 
matemàtiques, ja que una bona metodologia portaria als nostres alumnes a veure les 
matemàtiques com una ciència essencial, prioritària i clau en el desenvolupament d'ella 
mateixa en la vida quotidiana. Per tant, els mestres han d'observar les dificultats que 
presenten els seus alumnes i han d'intentar, de qualque manera, plantejar diverses 
activitats, estratègies o recursos per poder explicar un contingut de diverses formes i 
així poder fer que tots els seus alumnes ho entenguin per igual. Una manera per poder 
ajudar als alumnes a tenir una millor comprensió és explicar els diferents continguts 
matemàtics a través de la intel·ligència corporal-cinestèsica, on relacionaran ment i cos. 
D'aquesta manera els alumnes interioritzaran els continguts relacionant-los amb les 
seves pròpies experiències. 
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La relació entre les matemàtiques i la intel·ligència corporal-cinestèsica no està gaire 
present en l'actualitat. Les dues temàtiques per separat són bastant conegudes però 
juntes no s'han treballat suficient per a poder comparar resultats o extreure una 
conclusió concreta. 
 
Per tant, la finalitat d'aquest treball fi de grau és donar solució a les mancances o 
dificultats que puguin tenir els alumnes davant el procés d'ensenyança-aprenentatge de 
les figures geomètriques, les quals es troben al bloc 4 de matemàtiques, proposant 
materials i activitats relacionades amb la intel·ligència corporal-cinestèsica. 
 
2. Objectius del treball 
 

1. Fer una recerca bibliogràfica sobre la relació de la intel·ligència 
corporal-cinestèsica i les matemàtiques. 

 
2. Proposar, dur a terme i analitzar activitats del de continguts de geometria, 

més concretament de les figures geomètriques, de l'àrea de matemàtiques 
del segon curs d'educació primària relacionades amb la intel·ligència 
corporal-cinestèsica a dins l'àrea de matemàtiques. 

 
3. Realitzar una entrevista a la tutora dels alumnes de 2n de primària sobre 

les activitats dutes a terme. 
 

A continuació s'explica amb detall el que vull aconseguir amb cada objectiu. 
 

1. Com a primer pas es farà una recerca d'informació sobre el tema elegit, és a dir, es 
consultarà la informació pertinent sobre les intel·ligències múltiples en general i més 
concretament sobre la intel·ligència corporal-cinestèsica, ja que serà la que estarà 
present en tot el treball. A continuació, s'estudiarà la relació entre dita intel·ligència i les 
matemàtiques. També es comprovaran els diversos continguts presents al bloc 4 de 
l'àrea de matemàtiques amb l'ajuda del Currículum de Matemàtiques d'Educació 
Primària de les Illes Balears. 
 
2. Després de la recerca bibliogràfica es proposaran i es duran a terme les activitats i els 
materials pels alumnes del segon curs d'educació primària del 4t bloc de continguts de 
matemàtiques en les quals s'observaran i s'analitzaran les relacions que hi ha entre 
l'assignatura de matemàtiques i la intel·ligència corporal-cinestèsica. 
 
3. Es realitzarà una entrevista a la tutora dels alumnes sobre els continguts tractats, la 
manera com s'ha duit a terme, la relació d'aquests amb les diferents intel·ligències i 
anotacions que ella hagi observat. 
 
3. Metodologia per dur a terme el treball 
 
La finalitat dels objectius anteriors consten en la proposició d'una sèrie d'activitats i els 
seus respectius materials elaborats per facilitar l'ensenyança-aprenentatge de diversos 
continguts del 4t bloc de l'àrea de matemàtiques i adaptats al 2n curs d'educació 
primària relacionats, a la vegada, amb la intel·ligència corporal-cinestèsica. 
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Per aconseguir-ho, en primer lloc s'ha de realitzar una recerca d'informació sobre la 
didàctica de les matemàtiques actual i la relació que tenen amb la intel·ligència 
corporal-cinestèsica. Quan ja es té tota la informació necessària per poder seguir amb el 
treball, serà el moment de planificar i elaborar una sèrie d'activitats que treballin 
diversos continguts de matemàtiques i potenciïn la intel·ligència corporal-cinestèsica en 
elles, per tant, estaran en constant moviment. Les activitats tractaran continguts del bloc 
número quatre de matemàtiques i aniran dirigides al 2n curs de primària. 
 
Algunes d'aquestes sessions estan pensades per dur-les a terme al 2n curs de primària on 
es podrà observar i valorar el que realment s'intenta aconseguir en aquest treball, és a dir, 
si els continguts matemàtics es poden tractar a través de l'intel·ligèncica corporal-
cinestèsica i poder observar si els alumnes realitzen un aprenentatge més profund i 
significatiu en dits continguts. Per tant, les sessions elaborades per posar-les en pràctica 
les durà a terme la mateixa professora que tenen de matemàtiques, ja que si canvien la 
figura del professor per una persona nova/externa, els alumnes poden presentar més 
interès per la novetat i els resultats ja es veurien "alterats". 
 
A moltes activitats apareixeran materials, els quals ajudaran a reflexionar sobre els 
continguts matemàtics i a crear diverses situacions de cada activitat intentant fer-les més 
properes als alumnes. Per tant, els materials són una alternativa que ajuda a ensenyar les 
matemàtiques d'una manera més didàctica i on els alumnes es poden sentir més motivats 
i podran presentar més interès per l'aprenentatge. 
 
Una vegada es tenen clars els continguts que es volen explicar, en aquest cas són les 
figures geomètriques, es pensaran les activitats adients per dit contingut i la manera com 
dur-ho a terme, tenint en compte els tipus d'activitats que es vulguin plantejar, les 
agrupacions dels alumnes i el context on es realitzaran. 
 
4. Marc teòric i estat de la qüestió 
 
En aquest apartat s'intentaran explicar d'una manera més teòrica els termes que estan 
relacionats per dur a terme la meva proposta didàctica. En primer lloc s'explicarà la 
Teoria de les Intel·ligències Múltiples, la importància d'aquesta pels alumnes on al 
segon punt es farà referència a qualcuna de les escoles on es du a terme una 
metodologia basada en aquesta teoria. El tercer punt estarà centrat en la intel·ligència 
que es vol treballar; la intel·ligència corporal-cinestèsica, en el quart punt s'explicaran i 
es classificaran els diversos jocs que es troben relacionats amb la intel·ligència corporal-
cinestèsica i, en el cinquè punt, s'analitzarà el paper de les matemàtiques en l'actualitat. 
 
4.1 La Teoria de les Intel·ligències Múltiples 
 
Howard Gardner (1991) va anomenar intel·ligència a la capacitat de resoldre un 
problema, la qual canvia i es desenvolupa en funció a les experiències que pugui tenir 
cada un al llarg de la seva vida, va ser a partir d'aquí que va proposar una teoria; la 
Teoria de les Intel·ligències Múltiples. 
 
Amb aquesta teoria pretenia estudiar els mecanismes que empren els alumnes, els quals 
intervenen en una àrea de coneixement i amb els que es produeix un canvi evolutiu a la 
vegada que expliquen les raons de la diversitat entre els individus i les formes en què 
l'educació pot influir en el seu desenvolupament. Per tant, la idea era donar l'oportunitat 
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als alumnes perquè emprassin diferents intel·ligències de manera pràctica i 
aconsegueixin connectar-se amb els problemes de la vida real. 
 
Són vuit les intel·ligències que les persones posseïm per dur a terme la resolució dels 
problemes per mitjà de la TIM, i aquestes són: 
 

 Intel·ligència lingüística 
 Intel·ligència naturalista 
 Intel·ligència visuoespacial 
 Intel·ligència corporal-cinestèsica 
 Intel·ligència musical 
 Intel·ligència logicomatemàtica 
 Intel·ligència interpersonal 
 Intel·ligència intrapersonal 

 
Aquestes intel·ligències són independents entre elles però sempre estan en constant 
interacció l'una amb l'altra, per aquesta raó poden actuar de manera conjunta o 
complexa. 
 
Per tant, hem d'aconseguir despertar aquestes intel·ligències, ja que segons Delgado 
(2013), si ho feim, motivarem als alumnes per potenciar el seu desenvolupament. A 
partir d'aquesta conclusió ens adonam que el nostre objectiu dins la TIM és la de 
generar la motivació als nostres alumnes per anar impulsant el creixement de ments 
creatives i de personalitats enriquides pel desig a l'aprenentatge en les diferents 
intel·ligències. Ho podrem dur a terme a partir de diverses claus, les quals sempre han 
de passar per una experiència personal del mateix alumne/a. 
Per altra banda, també afavorirem la motivació adaptant els continguts escolars cap als 
interessos dels mateixos alumnes, la qual cosa va aconseguir dita teoria. 
 
Aquesta teoria va contribuir a canviar els punts de vista tradicionals sobre la 
intel·ligència humana obrint nous espais a la intervenció psicoeducativa, amb 
l'esperança d'oferir una educació de qualitat i, sobretot, millorar el funcionament 
cognitiu dels alumnes. Va dotar als alumnes d'un paper actiu, autònom amb vuit grans 
potencials, gràcies als quals pot entendre la realitat de diverses maneres. El paper del 
professor va quedar amb més prestigi, ja que es va entendre com a un descobridor 
d'intel·ligències múltiples, facilitador d'aprenentatge i com a capturador d'experiències 
al llarg del procés de creixement i desenvolupament dels alumnes. 
 
Aquesta teoria es va dur a terme ja fa més de vint anys i, actualment, encara està vigent. 
Això significa que aquesta teoria ha sabut resistir al mateix temps que és el més 
important. Aquesta resistència donada avui dia que estam en el temps de constants 
canvis encara té més valor. 
 
4.2 Escoles on treballen a través de les Intel·ligències Múltiples 
 
L'escola "Princesa de Asturias" d'Elx, va ser la primera de la seva comunitat en 
implantar la teoria de les intel·ligències múltiples, és a dir, els que veuen la 
intel·ligència com <<la capacitat de resoldre problemes o elaborar productes que siguin 
valiosos en una o més cultures>> (Andreu, 2014). 
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Tot va sorgir d'una visita que va fer l'equip directiu d'aquesta escola a l'escola "pública 
Congrés-Indians" de Barcelona, en la qual treballaven amb la metodologia de les idees 
de Gardner. En observar els resultats i la forma de treballar, varen decidir intentar-ho. 
Durant l'estiu l'equip docent varen anar a formar-se i a conèixer els fonaments de la 
metodologia viva. 
 
De moment, el centre ha començat a desenvolupar dita metodologia a educació infantil, 
encara que a educació primària es treballa de forma molt similar entorn de tallers i 
projectes i sense utilitzar cap llibre de text i cada una de les aules està especialitzada a 
potenciar un tipus d'intel·ligència amb el material necessari.  
 
Al centre hi ha una franja horària on els alumnes van passant de forma rotatòria pels 
distints tallers com poden ser; mediateca, psicomotricitat, lògica matemàtica... A una 
altra franja horària els nins elegeixen lliurement l'ambient que més els motiva. Una altra 
de les coses que ha implantat el centre és "l'entrada amable" la qual permet als pares 
acompanyar als seus fills en algunes de les activitats pel seu aprenentatge, permetent als 
nins que experimentin i descobreixin per ells mateixos amb el material, és a dir, fan que 
no sigui un aprenentatge dirigit, ja que volen estimular les potencialitats innates dels 
alumnes perquè creuen que anticipar etapes és un error. 
 
Una altra escola on treballen amb les Intel·ligències múltiples és "San Cristóbal" de 
Castella. Aquesta escola es caracteritza per la seva aposta entorn de la innovació 
pedagògica i tecnològica adequant la seva metodologia al context en el qual s'integra, 
sempre atenent a les seves demandes socials i perspectives del futur. (EL MUNDO, 
2014). 
 
Amb el fi d'aconseguir un desenvolupament integral dels seus alumnes, aquest centre 
ofereix oportunitats per experimentar en cada un dels seus camps relacionats amb les 
vuit intel·ligències definides per Gardner, aprofundint dins les intel·ligències inter i 
intrapersonals amb les quals aprenen progressivament a reconèixer i regular les seves 
emocions, a fer front a conflictes i a pensar críticament. 
 
Els projectes que parteixen de les intel·ligències estant presents en tots els cursos 
escolars, els quals van des d'infantil fins als estudis preuniversitaris on els alumnes són 
els protagonistes, atenen a la individualitat i personalitzen el seu aprenentatge. Fan feina 
mitjançant tot tipus de tallers on les intel·ligències s'activen a partir de les preferències 
dels alumnes els quals aprenen fent. 
 
4.3 La intel·ligència corporal-cinestèsica 
 
Segons Gardner (1999) la intel·ligència corporal-cinestèsica parla de la importància que 
té l'activitat física en el desenvolupament de tots els nins, ja que aquests sempre empren 
el seu cos per expressar idees, sentiments, explorar el món que ens envolta, etc. Per tant, 
és la capacitat per emprar tot el cos en l'expressió d'idees i sentiments, relacionades amb 
el moviment tan corporal com dels objectes i els reflexos, la qual inclou habilitats i 
destreses de coordinació motora gruixada i fina, flexibilitat, força, percepció de volums 
i mesures. 
 
Les característiques principals d'aquesta intel·ligència són: 
- Control del moviment del cos en diferents situacions 
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- Processament del coneixement a través de sensacions corporals 
- Utilització del mateix cos en diferents formes diferenciades 
- Exploració de l'entorn i dels objectes per mitjà del tacte i el moviment 
- Desenvolupament de la coordinació i el sentit del ritme 
 
Per tant, gràcies a ella els alumnes poden manipular i experimentar el que aprenen per 
comprendre i retenir més la informació. També és el fonament del coneixement humà, 
ja que a través de les nostres experiències sensoriomotores experimenta'm amb la vida. 
 
El nin o la nina, mitjançant el moviment, pot aprendre i aconseguir una millor capacitat 
de rendiment en totes les àrees de la vida. És a dir, socialment, intel·lectualment, 
motorament o del moviment i emocionalment (Balaños, 1991). Una de les coses que 
podem extreure és que no tan sols hem de relacionar dita intel·ligència amb l'educació 
física, sinó que a altres àrees com poden ser les matemàtiques aquesta, hi té cabuda. 
 
Les activitats que es poden dur a terme són moltes, en canvi, gairebé res es realitza a la 
classe o a l'entorn escolar, així que existeix l'error de separar la ment i el cos. Amb les 
activitats que es duran a terme aniran destinades a fer-se o a la classe o a dins l'escola 
per no perdre l'anterior relació. 
 
Àngel Alsina (2010) va elaborar una piràmide de l'educació matemàtica (veure Figura 
1), la qual va comparar amb la piràmide de nutrició saludable, ja que deia que 
l'alimentació i l'educació són dues necessitats bàsiques fonamentals. Com a base de la 
piràmide va  col·locar els recursos que els alumnes necessiten diàriament  per 
desenvolupar el pensament matemàtic. En els dos següents esglaons va col·locar els 
recursos manipulatius i lúdics, com poden ser els materials que poden servir d'ajuda per 
la realització de certes activitats o els jocs. Més a dalt podem trobar els recursos literaris 
i tecnològics i a la cúspide de la piràmide hi trobam els llibres de text. S'ha comprovat 
que si la piràmide de nutrició no es respecta, pot provocar problemes de salut, en 
l'educació matemàtica, per tant, ocorr el mateix. Per tant, els mestres han de pensar amb 
el tipus d'activitats que ofereixen als alumnes per poder desenvolupar al màxim la 
competència matemàtica de cada alumne. 
 

 
 Figura 1: Piràmide matemàtiques, Alsina (2010) 
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Aquesta piràmide té una estreta relació amb la intel·ligència corporal-cinestèsica. Com 
hem observat, la base i els següents dos escalons de la piràmide matemàtica consten 
d'activitats basades en problemes de la vida quotidiana o en la utilització de diferents 
recursos tant lúdics com materials. Aquests són els elements claus per treballar la 
intel·ligència corporal-cinestèsica, per tant, relacionant dita intel·ligència amb 
l'aprenentatge de les matemàtiques es pretén que els nins desenvolupin una gran part del 
seu pensament matemàtic. 
 
4.4 El joc com a recurs a la intel·ligència corporal-cinestèsica 
 
Dins els recursos lúdics trobam el joc, el qual és una de les activitats més importants per 
potenciar la intel·ligència corporal-cinestèsica, ja que els nins es troben en constant 
moviment. A part, els jocs sempre van acompanyats d'un sentiment de satisfacció el 
qual el fa característic. S'ha de saber que mai poden consistir en repeticions d'una 
activitat automatitzada, ja que això saciaria als alumnes i eliminarien el sentiment de 
satisfacció. 
  
Segons Saco (2001), el joc és una activitat imprescindible per un adequat 
desenvolupament integral de la persona. El joc en els nins és una forma de realització i 
contribueix al seu desenvolupament físic, psíquic, social, cognitiu i afectiu. 
 
Els jocs que es duran a terme a les activitats proposades posteriorment es poden 
classificar de diverses maneres segons les seves característiques. Per tant segons el lloc 
on les duguin a terme, poden ser, jocs d'interior els quals es duran a terme a dins l'aula o 
d'exterior on jugaran al pati de l'escola. Depèn de la intensitat de cada un, podran ser 
més o menys actius. Segons l'organització poden ser individuals, en petit o en gran grup. 
Entorn les habilitats motrius que executin trobarem jocs de desplaçament i de 
coordinació. A més, poden ser competitius o cooperatius. 
 
Dins els jocs proposats a continuació s'ha de fer referència també a una disciplina 
esportiva la qual és l'acro esport. Segons Mazaneda (2008), és definit com a esport 
acrobàtic realitzat amb companys en grup, mitjançant la combinació de figures humanes, 
salts acrobàtics i elements coreogràfics, on el cos realitza funcions clarament 
determinades. 
 
4.5 Matemàtiques a les aules 
 
Avui en dia es presta molta més importància a la metodologia que s'empra en el procés 
d'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques, ja que com diuen Uzuriaga, Vivian i 
Martinez (2006), actualment: 
 

''... cobra més importància el problema de l'ensenyament-aprenentatge de les 
matemàtiques, ja que una bona metodologia conduiria als nostres estudiants a veure 
les matemàtiques com una ciència essencial, bonica, prioritària i clau en el 
desenvolupament social, econòmic i polític del país i podria permetre la formació de 
nous cervells matemàtics. A més, aconseguiríem que els nostres alumnes no 
segueixin veient les matemàtiques avorrides, inútils, inhumanes, molt difícils, com 
un conjunt de temes misteriosos, desconnectats de la realitat, que no s'entenen i 
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sense cap aplicació i li llevaríem a les matemàtiques aquesta reputació de presumida 
i inabastable que se li ha donat per molts segles ". 

 
Per tant, en un moment determinat, seria bo qüestionar-nos com apropar els alumnes a 
les matemàtiques o, millor dit, com dur-les al context dels alumnes d'una manera més 
lúdica i potenciant la motivació i l'interès per part dels nins. 
 
Segons el Ministeri d'Educació Pública de Costa Rica (2012), l'objectiu principal a 
l'hora d'ensenyar les matemàtiques consisteix en la recerca de l'enfortiment de les 
capacitats cognitives per enfrontar-se als reptes de la nostra societat. Per aconseguir dit 
objectiu, es plantegen dues formes d'actuació bàsiques.  
 
En primer lloc, cada alumne ha d'assumir la responsabilitat de participar activament en 
la construcció del seu propi aprenentatge i en la resolució dels problemes vinculats amb 
contexts reals, físics, socials i culturals. Per mitjà d'aquesta estratègia es procura que 
cada alumne s'identifiqui amb el seu entorn i emprin les matemàtiques com a eina per 
comprendre i analitzar situacions de la vida, d'aquesta manera el seu aprenentatge es 
trobarà en constant activitat. 

 
En segon lloc, l'acció docent ha d'enfocar-se en la creació i plantejament de suficients 
situacions d'aprenentatge que facilitin l'assoliment del primer propòsit de forma 
motivant. 
 
L'aprenentatge dels conceptes i continguts per mitjà de la resolució de problemes ha de 
basar-se en quatre passes bàsiques:  
 

 Proposta d'un problema; el tutor/a després d'haver explicat el contingut que 
es vol ensenyar als alumnes, planteja un problema que pugui sorgir a la vida 
quotidiana a través d'aquest. 

 
 Treball autònom per part dels alumnes; un cop plantejat el problema, els 

alumnes han de pensar i posar-se en situació amb el concepte après per 
intentar resoldre el problema, d'aquesta manera connectaran i establiran 
relacions entre situacions ja viscudes i semblants a l'actual. 

 
 Discussió interactiva i comunicativa entre un grup d'alumnes; per grups 

intercanviaran les idees que han pensat per poder resoldre, d'aquesta manera 
observaran les diferents maneres de com es pot resoldre un problema. 

 
 Clausura o tancament, cada grup explicarà una de les maneres com es pot 

resoldre el problema a la resta de la classe. 
 
Cal dir que el desenvolupament dels problemes pot ocupar més d'una classe, és a dir, els 
alumnes han d'emprar el temps que necessitin per resoldre-ho. El plantejament i la 
resolució de problemes constitueix una constant durant tot el procés educatiu, cosa que 
provoca el reforçament, la mobilització i l'aplicació dels conceptes apresos.  
  
Amb aquest plantejament d'ensenyar les matemàtiques també es pretén promoure 
diverses actituds com poden ser: 
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- La perseverança; amb treball, esforç, dedicació i persistència és possible resoldre 
problemes matemàtics de gran complexitat. 
 
- La confiança en la utilitat de les matemàtiques; les activitats educatives que es 
plantegin han de deixar veure que les matemàtiques són la millor eina per aconseguir 
una major comprensió de l'entorn. 
 
- La participació activa i col·laborativa; l'acció de l'aula ha de permetre als alumnes 
involucrar-se en la resolució dels problemes en col·laboració amb els seus propis 
companys. 
 
- Autoestima en relació amb el domini de les matemàtiques; per aconseguir aquesta 
autoestima, es proposa al personal docent el disseny de problemes que, de manera 
escalonada, plantegin diferents nivells de profunditat, els quals permetin als alumnes 
anar profunditzant, segons el seu nivell cognitiu, l'assoliment d'habilitats matemàtiques, 
de manera que a mesura que vagin avançant, adquiriran la confiança necessària per 
passar a la següent etapa. 
 
- Respecte, afecte i gaudir de les matemàtiques; estar clar que no totes les persones es 
relacionaran amb les matemàtiques de la mateixa forma, però és fonamental que 
qualsevol d'elles valorin les matemàtiques i gaudeixin del seu ús dins les activitats 
realitzades. 
 
Amb totes les característiques exposades anteriorment sobre com ensenyar les 
matemàtiques, podem dir que en el treball s'empra l'educació matemàtica realista 
(ERM). Heuvel i Panhuizen (2002) varen exposar que més que ser una teoria clara i 
senzilla de l'educació matemàtica, aquesta consisteix en una sèrie d'idees bàsiques 
centrades en què (que els alumnes entenguin quin és l'objectiu de l'aprenentatge i perquè 
els hi servirà) i, en el com (la forma com aprendran els continguts) de l'ensenyança 
matemàtica. 
 
Els trets més significatius de l'educació matemàtica realista són: 
 
- Es tracta d'un enfocament en el qual s'utilitzen situacions de la vida quotidiana o 
problemes contextuals com a punt de partida per aprendre matemàtiques (Heuvel i 
Panhuizen, 2002), per tant, fa referència al primer punt de l'aprenentatge per mitjà de la 
resolució de problemes plantejats anteriorment. 
 
- Se sustenta en la interacció a l'aula entre els estudiants i entre el professor. Aquesta 
interacció, que ha de ser intensa, permetrà als professors plantejar les seves classes 
tenint en compte les produccions dels alumnes (Fauzan, Plomp i Slettenhaar, 2002). 
 
- Una altra idea clau és que als estudiants se'ls hauria de donar l'oportunitat de 
reinventar les matemàtiques baix la mirada d'un adult en lloc d'intentar transmetre'ls una 
matemàtica preconstruïda. 
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5. Disseny de les activitats  
 
Les activitats i els materials exposats a continuació tenen la finalitat d'ensenyar i 
treballar diferents aspectes sobre les figures geomètriques al curs de 2n de primària 
juntament amb la intel·ligència corporal-cinestèsica. 
 
La metodologia que es durà a terme a l'hora de tractar els continguts serà la metodologia 
realista, amb la qual s'intentaran aproximar-los el més possible a la vida real i que els 
alumnes puguin comparar les seves pròpies experiències amb el que aprenen. 
 
Les imatges que apareixen a la descripció de les activitats són descriptores de les 
activitats. Són elaboracions pròpies, ja que s'han fet a mesura que els alumnes les han 
desenvolupades al centre. 
 
1. Diferenciem les línies 
 
El que es vol aconseguir amb aquestes activitats és que els nins coneguin els tipus de 
línies que existeixen i les diferenciïn (línies corbes, poligonals, corbes i tancades), a més 
d'interpretar-les amb el seu propi cos. 
 
Descripció de les activitats 
 
- Activitat 1: Facem línies amb el cos al pati 
 
Per començar amb les activitats en les quals s'hauran de diferenciar els diversos tipus de 
línies, es realitzarà una activitat motora al pati, la qual consistirà en una sèrie d'exercicis. 
 
Primer jugaran al joc de paquets, el qual consisteix que els nins van corrent per l'espai i 
el tutor/a anuncia que s'han d'ajuntar en grups de 5 persones o els que ell/a cregui 
pertinent, d'aquesta manera els nins s'agruparan així com se'ls indiqui.  
 

 
 
En segon lloc s'afegirà una variant, els nins s'hauran d'ajuntar en grups com abans però 
formant una línia corba o poligonal a la vegada que oberta o tancada. 
Per tant, els alumnes han de representar aquestes línies per ells mateixos sense que el 
tutor/a els hi hagi dit abans com són aquests tipus de línies. 
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- Activitat 2: Facem línies amb materials 
 
Aquesta activitat la faran a dins la classe. Cada nin comptarà amb una sèrie de fils i el 
tutor/a els dirà que facin una figura amb ells, com per exemple; un cercle, un cor, ones 
del mar, Etc., i per acabar ells hauran de crear una figura inventada amb els cordons. 
Cada alumne exposarà la seva figura. 
 

  
 

A partir d'ella el tutor els farà unes quantes preguntes sobre les línies. Recordaran, per 
tant, com són les línies corbes obertes i tancades. Quan hagin fet un parell d'exemples 
amb els fils els canviarem per pals petits de fusta i es tornarà a repetir el que s'ha fet 
abans. Se'ls dirà que facin formes amb els pals, com per exemple; una casa, una 
televisió, un arbre, Etc., i, com abans, hauran de crear una figura inventada amb els pals. 
A continuació, parlaran amb el tutor/a sobre les línies rectes o poligonals tancades i 
obertes. 

  
 
A continuació, amb els dos materials a la taula de cada alumne el tutor els anirà donant 
indicacions sobre les figures que han de fer. Els alumnes hauran de decidir quin material 
utilitzaran segons les línies que hauran de representar. Hauran de plasmar una flor, amb 
la tija recta, la fulla que surti de la tija haurà de tenir els costats rectes, els pètals hauran 
de tenir forma corba i el centre de la flor també haurà de ser corbat. 
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Per tant, amb aquests dos materials, els cordons i els pals de fusta, resultarà fàcil veure 
la diferència de les característiques entre les dues línies. 
 
2. Detectem les figures geomètriques 
 
El que es vol aconseguir amb aquestes activitats és que els nins detectin les figures 
geomètriques en els objectes de la vida quotidiana i coneguin les seves característiques, 
a la vegada que les representin amb el seu cos. 
 
Descripció de les activitats 
 
- Activitat 1: Facem les figures als matalassos 
 
En aquesta segona activitat utilitzaran l'acro esport per conèixer millor les 
característiques de les figures geomètriques. Aquest esport consisteix en la formació de 
figures que impliquen la cooperació entre, en aquest cas, els alumnes. 
 
Es facilitarà a cada grup de cinc persones diversos fulls amb el nom d'objectes de la 
vida quotidiana en els quals hi haurà dibuixat l'objecte del qual es tracta. En aquest cas, 
per tant, els alumnes hauran de representar dits objectes entre tot el grup de cinc 
persones amb el seu propi cos i treballant cooperativament damunt un matalàs.  
 

    
 
A continuació, el tutor/a seguirà donant fulls amb el nom de diversos objectes però 
aquesta vegada sense els dibuixos d'abans, per tant, ells mateixos hauran de pensar com 
representar l'objecte que imaginen amb el seu cos i s'hauran de posar d'acord entre tots 
els membres del grup. 
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La visualització dels dibuixos dels objectes serveix als alumnes d'ajuda i de guia per 
poder després representar-los i tenir tots la mateixa imatge mental, una vegada que 
suprimeixes els dibuixos com a guia ells han de pensar i representar els objectes de 
manera autònoma i fent feina en equip. 
 
En arribar a la classe el tutor/a comentarà amb els alumnes les diferents figures que han 
fet amb el seu cos a l'hora de representar els objectes, per tant, d'aquí partirà la 
identificació de les diferents figures geomètriques.  
 
- Activitat 2: Trobem les figures a les imatges 
 
En aquesta activitat el tutor/a ensenyarà als nins imatges d'objectes que utilitzin en el 
dia a dia, que vegin pel carrer, per l'escola, etc. Ells, en les imatges o fotografies que 
vegin hauran d'identificar les figures geomètriques que hi hagi en ells, ja que 
anteriorment s'hauran comentat. 
 

  
 

 
A continuació, se'ls proporcionarà a cada nin un quadre de figures abstractes en blanc i 
negre de Kandisnki. Ells hauran de pintar les figures geomètriques que vagin trobant en 
ell dels colors que ells creguin pertinent. 
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3. Analitzem els polígons 
 
El que es vol aconseguir amb aquestes activitats és que els alumnes coneguin els 
elements que formen els polígons (els vèrtexs i els costats). Que identifiquin i 
denominin els polígons segons el seu nombre de costats (triangle, quadrilàter i 
pentàgon).  
 
Descripció de les activitats 
 
- Activitat 1: Polígon, polígon 
 
La primera activitat podria ajudar als alumnes a relacionar el nom de cada polígon 
d'acord amb el seu nombre de costats a la vegada que tenen una imatge real d'ells. Ho 
farien mitjançant el joc tradicional de Color, color però amb un canvi. En lloc de Color, 
color jugaran a Polígon, polígon. 
 
El joc consisteix en col·locar polígons fets de cartolina a terra del pati i en lloc de dir 
color, color groc i que tots els alumnes vagin cap al color groc, el tutor/a hagi de dir 
polígon, polígon de cinc costats i tots els alumnes hauran d'anar cap a ell  i tocar-ho amb 
la mà. Després canviarà les indicacions i anunciarà que ara dirà el nom del polígon 
segons els seus costats, en aquest cas pentàgon. El tutor/a, abans de començar no dirà 
què és un polígon. Per tant, mentre ells vagin jugant ho hauran d'anar deduint. El tutor/a 
podrà anar fent variacions a l'hora d'anomenar els polígons. D'aquesta manera es 
fomenta la relació entre imatge mental i imatge real. 
 
A continuació, s'agruparan en grups de sis persones i formaran amb el seu propi cos els 
següents polígons: 
 
- Triangle   - Quadrilàter   - Pentàgon   - Hexàgon 

 

   
 
 
- Activitat 2: Creem els polígons amb escuradents i plastilina 
 
Abans de començar amb l'activitat, el tutor/a demanarà als nins si l'activitat anterior els 
ha resultat difícil i si han pogut deduir què és un polígon. Recordarà com eren les 
figures anteriors, és a dir, com estaven formades i a partir d'aquí, entre tots ells, trauran 
una definició de polígon.  
 
A continuació, es donarà a cada alumne diversos escuradents i plastilina de diferents 
colors. Amb ells els nins hauran de construir polígons a partir d'unes indicacions del 
tutor/a. 
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La primera indicació serà: - Heu de construir un polígon de tres costats amb els 
escuradents i la plastilina de color vermell. 

 

 
 

Quan tenguin acabat el polígon es faran preguntes sobre què pot representar la plastilina 
que en aquest cas són els vèrtexs i què poden representar els escuradents, els quals en 
aquest cas són els costats. D'aquesta manera ja sabran nou vocabulari referent als 
polígons. Per tant, aquesta visualització dels elements dels polígons farà que els nins 
observin realment com són. El tutor/a demanarà als alumnes quin nom del qual ha 
anomenat en el joc motriu d'abans podria anar relacionat amb aquest polígon. Llavors, 
entre tots ells arribarien a la conclusió que és un triangle. 
 
La segona indicació serà: - Heu de construir un polígon de quatre costats amb els 
escuradents i la plastilina de color groc. 
 

 
 

El tutor/a demanarà als alumnes quin nom del qual ha anomenat en el joc motriu d'abans 
podria anar relacionat amb aquest polígon. Llavors, entre tots ells arribarien a la 
conclusió que és un quadrilàter. 
 
La tercera indicació serà: - Heu de construir un polígon de cinc costats amb els 
escuradents i la plastilina de color blau. 
 

 
 

El tutor/a demanarà als alumnes quin nom del qual ha anomenat en el joc motriu d'abans 
podria anar relacionat amb aquest polígon. Llavors, entre tots ells arribarien a la 
conclusió que és un pentàgon. 
 
La quarta indicació serà: - Heu de construir un polígon de sis costats amb els 
escuradents i la plastilina de color verd. 
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El tutor/a demanarà als alumnes quin nom del què ha anomenat en el joc motriu d'abans 
podria anar relacionat amb aquest polígon. Llavors, entre tots ells arribarien a la 
conclusió que és un hexàgon. 
 
D'aquesta manera tendran a damunt la seva taula els diferents polígons ordenats segons 
el nombre de costats gràcies al color de la plastilina. Mentre els alumnes vagin 
construint ells mateixos els polígons, podran veure que hi ha una gran varietat de cada 
un depenent dels costats que tenguin i prendran consciència del nom que reben, per tant 
aniran fent relacions amb constants feed-backs per poder fer un aprenentatge més 
significatiu.  

 
 

 
- Activitat 3: Transportem els polígons al geoplà 
 
En aquesta activitat els alumnes s'agruparan per parelles i cada una disposarà d'un 
geoplà. El que hauran de fer és a partir d'indicacions del tutor/a representaran polígons 
segons el seu nombre de costats. Aquesta activitat és molt semblant a l'anterior però 
serveix perquè els alumnes vagin consolidant els noms dels polígons i observin que hi 
ha molts de tipus no només els polígons regulars. 
 
4. Juguem amb els polígons 
 
El que es vol aconseguir amb aquestes activitats és que els alumnes reconeguin la 
similitud de polígons segons el seu nombre de costats (Memory) i que identifiquin 
correctament els polígons per mitjà del tacte (Geomosaic), a la vegada que tenguin 
assimilada la forma dels polígons. 
 
- Activitat 1: Creem els polígons amb el cos 
 
Aquesta activitat consisteix a observar si els nins tenen interioritzada la forma dels 
diferents polígons i la puguin representar individualment o en grup amb el seu propi cos. 
El tutor/a anomenarà els polígons segons el seu nombre de costat, cada alumne l'haurà 
d'anar representant, ja sigui amb tot el seu cos, com amb els dits de les mans o com amb 
els braços. 
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- Activitat 2: Memory de polígons 
 
Aquesta activitat consisteix en un joc de taula anomenat Memory. Es jugarà per parelles. 
Cada Memory compta amb 16 cartes. Els alumnes hauran de jugar per torns, primer 
començarà un aixecant una carta, s'haurà de fixar en el nombre de costats que presenta 
el polígon d'aquesta carta i aixecar-ne una altra intentant que sigui un polígon amb el 
mateix nombre de costats. Si no ho aconsegueix, tornarà a donar la volta a la carta que 
primer havia aixecat i serà el torn del següent. Si aconsegueixen reunir una parella de 
cartes, se la queden, per tant, guanyarà qui tengui més parelles de cartes. En aquest joc 
pot haver-hi moltes variants, com per exemple: 
- Trobar els polígons amb el mateix nombre de costats 
- Trobar els polígons del mateix color  
 

  
 

A les fotografies es pot observar que els alumnes estaven concentrats, per tant, 
presentaven un paper un actiu durant el joc. 
 
El memory es troba a l'annex 2 
 
- Activitat 3: El joc dels polígons 
 
Aquesta segona activitat constarà d'un joc de taula amb les figures del geomosaic. Els 
alumnes jugaran per parelles, un contra l'altre. Cada alumne tendrà el seu propi taulell el 
qual és una tira de polígons dibuixats. Cada parella d'alumnes compta amb una bossa de 
tela i a dins hi ha diverses figures. El joc consta en què els jugadors han de treure de la 
bossa, sense mirar i només emprant el tacte, la fitxa correcta del geomosaic, la qual hi 
ha primer en el seu taulell i, a més, han de dir el seu nom correctament segons el seu 
nombre de costats. Quan un alumne encerta la figura, la col·loca en el seu taulell i 
segueix el següent. Si no l'encerten, la tornen a deixar a la bossa i segueix el següent. 
Guanya el jugador que arriba abans a la meta. 
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En aquest joc, els alumnes han de tenir bastant interioritzats el nombre de costats i els 
respectius noms de cada polígon, ja que seran les figures del geomosaic. 
 
Les figures del geomosaic que hi haurà en el joc seran: 
- triangles  - quadrats  - rombes  - rectangles  - pentàgon  - hexàgon 
 
El que es volia aconseguir amb aquest joc era que els alumnes mitjançant el tacte, 
agafassin la figura que anava a cada part del taulell del joc. Com es pot observar a la 
primera imatge, la nina ha posat al principi dos quadrilàters seguits, més concretament 
dos rombes. El primer rombe és correcte però el segon no, ja que ha d'anar en aquella 
posició un rombe de major tamany. El que ha passat és que en tocar la figura, ella va 
visualitzar interiorment un rombe però no va acabar d'assimilar el tamany i, en col·locar 
la figura al taulell, no es va adonar de l'error. Per tant, una vegada s'ha completat el 
taulell amb les peces, els dos alumnes han de repassar la col·locació de les peces per 
comprovar que estan correctament col·locades i puguin veure la diferència de l'error i 
l'encert. 
 
El taulell es troba a l'annex 2 
 
5.1 Relació de les activitats amb el marc teòric 
 
A l'hora de crear aquestes activitats, s'havien de plantejar segons el marc teòric donat 
anteriorment. 
 
Segons la Teoria de les Intel·ligències múltiples de Gardner, s'ha de tenir en compte els 
interessos dels alumnes a l'hora de formular les activitats. Amb els jocs, per tant, els 
alumnes gaudeixen i es motiven a seguir, per tant, es va plantejar fer jocs per a practicar 
dits continguts matemàtics. 
 
En aquests jocs, els alumnes utilitzaven els seus cossos i l'activitat física per dur a terme 
les activitats, mitjançant el moviment d'objectes o dels seus propis cossos, com per 
exemple a l'activitat de crear en grup i amb els seus cossos diferents tipus de línies. 
Altres activitats on empraven el seu cos era la de crear figures geomètriques al matalàs i 
una altra la de plasmar els polígons amb els dits, braços, etc. Per tant, les 
característiques d'aquestes activitats fan referència a la intel·ligència corporal-
cinestèsica, en les quals no s'ha separat la relació ment i cos.  
 
Ha estat, per tant, a través de les pròpies experiències personals dels alumnes que s'ha 
iniciat el procés d'ensenyança aprenentatge, de manera que ells mateixos han pogut 
experimentar des del primer moment amb els continguts matemàtics. 
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La tutora, en aquest cas, ha servit de guia en aquest procés i ha estat en continua 
interacció amb els alumnes els quals han tengut un paper actiu durant totes les activitats. 
Totes les activitats respectaven la metodologia de les matemàtiques realistes, ja que a 
cap d'elles s'ha donat abans de fer una activitat qualque definició o se'ls hi ha explicat 
abans el que significaven els conceptes, sinó tot el contrari. Els alumnes han hagut de 
descobrir per ells mateixos el que havien de fer en les activitats o a l'hora de definir les 
figures geomètriques o els polígons ho han fet a partir de les activitats que havien fet 
anteriorment. Abans d'endinsar-se a les figures geomètriques els alumnes varen veure 
els tipus de línies que es podrien trobar pel seu entorn i després van haver de fer una 
activitat en la qual representaven figures amb el seu cos. Després d'haver fet això, la 
tutora els va dir que el que havien construït tenia un nom, es diuen figures geomètriques. 
Després els va plantejar què eren aquestes figures, és a dir, ells els havien de donar una 
definició. Entre tots ells varen deduir que eren unes figures que estaven formades per 
línies, les quals podien ser poligonals o corbes però havien de ser tancades. Per tant, 
entre els mateixos alumnes varen arribar a la conclusió de què és una figura geomètrica. 
 
Per reforçar les capacitats cognitives dels alumnes s'havien de seguir unes clares pautes 
les quals es veuen bastant ben reflectides a l'activitat de crear polígons amb la plastilina 
i els escuradents. El primer pas és la presentació del problema, el qual era la indicació 
de la tutora la qual deia que havien de crear un polígon de quatre costat amb escuradents 
i plastilina. Els alumnes, de manera autònoma, per tant, el segon pas, varen haver de 
descobrir com es feien aquestes figures i que els escuradents eren els costats i la 
plastilina els vèrtexs. Si qualcú no sabia com fer-ho tenia a devora a qualque company i 
entre ells es resolien els dubtes que poguessin tenir, per tant aquesta discussió 
interactiva seria el tercer pas. I, el darrer pas seria la figura construïda per part dels 
alumnes, ja que han resolt el problema plantejat. 
 
La forma en com s'han presentat les activitats té a veure amb la piràmide d'Angel Alsina. 
Les primeres activitats que s'han duit a terme han estat les activitats motores i els jocs, 
ja que ha estat el primer punt de contacte entre els continguts matemàtics i el seu entorn 
proper o les experiències amb el seu propi cos, ja que com remarca Alsina, és la base de 
la piràmide matemàtica. A la sessió de les figures geomètriques, per exemple, els 
alumnes primer de tot varen fer l'activitat on ells havien de representar amb els seus 
cossos diverses figures i a partir d'allà feren una definició. En els següents esglaons es 
troben els recursos tecnològics, en el qual han emprat l'ordinador i el projector per 
observar diferents figures en els objectes de la vida quotidiana. I, finalment, a la cúspide 
de la piràmide es troba el llibre de text, el qual es podria comparar en observar els 
continguts en paper, és a dir, es podria relacionar amb l'activitat de trobar les diferents 
figures geomètriques en el dibuix. Per tant, respectant aquesta piràmide els alumnes 
aconseguiran desenvolupar la seva competència matemàtica. 
 
5.2 Recursos per poder dur a terme les activitats  
 
Per poder dur a terme aquestes activitats en un centre i observar els resultats obtinguts 
després d'haver-les fet, s'ha dissenyat una fitxa, la qual servirà per poder analitzar els 
continguts que els alumnes ja tenen assolits o no la qual es donarà als alumnes abans de 
començar amb les activitats i al final d'elles.  
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Per tant, com a primer pas, es podran observar els coneixements que tenen els alumnes 
de 2n d'educació primària sobre les figures geomètriques i els continguts que es 
tractaran a les activitats abans de dur-les a terme. En haver acabat dites activitats, es 
tornarà a entregar als alumnes una altra fitxa com la inicial on ells hauran de tornar a 
respondre les preguntes. Per tant, es podrà observar quines respostes han fet a la primera 
fitxa abans de dur a terme les activitats i, a la segona, després d'haver-les realitzat.  
 
A partir d'aquí, es podran treure una sèrie de conclusions sobre si els alumnes han après 
més o menys amb les activitats proposades i, sobretot, si han millorat el seu 
aprenentatge. 
 
La fitxa es troba a l'annex 1 
 
6. Aplicació de les activitats a una aula 
 
6.1 Context centre-aula 
 
Les activitats proposades s'han duit a terme a una aula de 2n d'educació primària del 
CEIP Coll d'en Rabassa. L'escola és un centre públic d'educació infantil i primària de 
doble línia. El centre està situat al municipi de Palma, més concretament a la barriada 
del Coll d'en Rabassa, per tant, serveix a l'alumnat que majoritàriament al Coll d'en 
Rabassa, En Molinar, Son Ferriol i Son Riera. 
 
Hi assisteixen alumnes de diverses nacionalitats, tot i que predominen els 
castellanoparlants encara que també hi ha alumnes illencs. Aquesta diversitat dóna peu a 
formar un grup cohesionat, en el qual existeix una interrelació positiva entre l'alumnat, 
per tant es crea un grup unificat evitant així segregacions. 
 
La situació socioeconòmica de les famílies és molt variada, ja que va des d'una situació 
de benestant de classe mitjana a una altra situació quasi de marginació social i manca de 
treballs. A causa d'aquestes circumstàncies, els valors d'aquestes famílies varien, podem 
trobar les que donen importància als seus fills i es preocupen pels seus estudis i molts 
d'altres que per les seves mancances i dificultats deixen de costat l'educació dels seus 
fills i tots els aspectes que va a dins ella. 
L'entorn de l'escola depèn fortament de la seva situació propera a la ciutat de Palma i 
presenta diferents aspectes des de l'ambient agrícola fins a l'ambient industrial i de 
serveis. El Coll d'en Rabassa és anomenat com un barri dormitori per a una classe 
mitjana. 
 
Pel que fa a la classe de 2n B, en la qual s'han duit a terme les activitats, està composta 
per 26 alumnes. És un grup bastant heterogeni, podem trobar molt bons, els quals 
escolten a totes les explicacions i presenten una gran autonomia a l'hora de realitzar les 
activitats, en canvi, n'hi ha d'altres que els costa prestar atenció. Cal dir que és un grup 
feiner i participador malgrat que són molt xerradors. 
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6.2 Entrevista a la tutora 
 
L'entrevista es va fer a la tutora de la classe i està centrada en preguntes específiques 
sobre la relació en la intel·ligència corporal-cinestèsica i els continguts de les figures 
geomètriques. 
 
- T'havies plantejat el procés d'ensenyança-aprenentatge de qualcuns continguts 
matemàtics des d'aquesta perspectiva, és a dir, relacionant-ho amb la intel·ligència 
corporal-cinestèsica? 
 
La veritat és que mai havia pensat a proposar activitats relacionades amb aquesta 
intel·ligència. No m'ho havia plantejat mai però ara ja sé que dóna bons resultats. 
 
- Has trobat útil i innovadora aquesta metodologia a l'hora d'explicar les figures 
geomètriques? 
 
Molt. Els nins han gaudit amb les activitats les quals han estat molt innovadores i el 
material que s'ha preparat per dur-ho a terme estava molt ben elaborat i és molt útil. 
 
- Canviaries qualque aspecte en concret de les activitats proposades? 
 
No canviaria res de res, tot estava molt ben plantejat. 
 
- Has trobat millora en la situació inicial i final dels alumnes? 
 
Si he trobat millora, els alumnes han après amb aquestes activitats. 
 
- Pel que has pogut observar, penses que els nins han treballat aquestes activitats com 
si fos un simple joc i sense fer un aprenentatge d'elles o han après significativament 
mentre les realitzaven? 
 
Han après. A través del joc i sense adonar-se'n han incorporat coneixements de forma 
molt atractiva i no s'han utilitzat ni llibres ni fitxes. El fet de manipular amb el material i 
experimentar amb el seu cos, és molt enriquidor. 
 
- Penses que aquestes activitats són aplicable a continguts diferents dins l'àrea de 
matemàtiques? 
 
Si. Es podria extendre a altres camps com: hores, mesures de pes, longitud, capacitat, 
cossos geomètrics, angles... 
 
6.3 Anàlisi i conclusions 
 
L'anàlisi d'aquesta proposta es va dur a terme per mitjà de la triangulació, tècnica per 
analitzar les dades la qual apareix al llibre "El mestre investigador". Aquesta és definida 
com la combinació de metodologies en l'estudi d'un mateix (Denzin, 1979). L'objectiu 
principal de la triangulació és recollir relats/observacions d'una situació o d'algun 
aspecte d'aquesta, des de diversos angles i perspectives per comparar-los o contrastar-
los. 
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En aquest cas s'utilitzarà per contrastar els diferents punts de vista dels tres vèrtexs del 
triangle com són els de la tutora, els alumnes i l'observador i treure conclusions.  
 
Per poder analitzar els resultats, abans s'han d'haver recollit les dades de cada un dels 
elements de la triangulació. 
 
En el cas de l'observador, utilitzava la tècnica de l'observació a l'aula el qual és un 
instrument per recollir dades d'una manera directa (les situacions centrades en la realitat 
de l'aula) i indirecta (observacions de fets ja registrats com poden ser les tasques 
escolars). 
 
Per dur a terme aquesta observació, l'observador s'ha d'haver planificat els elements o 
situacions a avaluar. En aquest cas, el propòsit era observar si els alumnes de segon de 
primària havien entès els continguts de l'àrea de matemàtiques relacionats amb les 
figures geomètriques, no es tractarà d'un registre individual sinó de tots els alumnes de 
la classe. Per tant, l'observació s'havia de centrar en tots els alumnes de l'aula i en el seu 
procés d'ensenyança-aprenentatge. Una altra de les coses a observar era la nova 
metodologia que utilitzava el tutor/a centrada en l'explicació de les figures geomètriques 
mitjançant la intel·ligència corporal-cinestèsica. A partir d'aquí, es varen poder recollir 
totes les dades en el moment exacte on els alumnes realitzaven les activitats amb la 
tutora o individualment. 
 
Una de les coses que es va observar va ser l'actitud i la motivació que presentaven els 
alumnes a l'hora de realitzar les activitats, ja que no utilitzaven el llibre de text i, a més, 
es feien jocs mentre s'aprenien els continguts, per tant, això per ells era una cosa nova i 
divertida. Quan es donaven una sèrie d'indicacions o premisses a les activitats motores, 
com per exemple, a l'activitat de fer línies corbes o poligonals, rectes o tancades amb el 
seu propi cos, hi havia alumnes que esperaven que els altres ho representassin per 
després fer-ho ells, és a dir, no tenien molt clar el que havien de fer però per mitjà de 
l'observació als seus companys arribaven a comprendre el que havien de fer i sabien el 
perquè. 
 
Una altra de les observacions que es pot destacar va ser quan els alumnes varen poder 
deduir per ells mateixos la diferència entre figura geomètrica i polígon i  no per mitjà 
d'una definició donada per la tutora. En activitats anteriors havien arribat a la conclusió 
que les figures geomètriques eren figures formades per línies poligonals o corbes 
tancades. Després de fer l'activitat motora anomenada polígon, polígon, la tutora els va 
plantejar quina era la diferència entre els polígons del joc i les figures geomètriques dels 
dies anteriors. Per sorpresa, gairebé la meitat de la classe aixecaren la mà i clarament 
veien la diferència. Explicaren que els polígons són figures que estan formades 
únicament per línies poligonals tancades, per tant, s'observava que l'ordre de les 
activitats en què es duien a terme, és a dir, començar introduint un concepte en una 
activitat motora i després plasmar-la a l'aula i fer una explicació a partir de les 
deduccions dels alumnes era una nova manera de plantejar l'explicació dels continguts. 
 
A més, gràcies a les fotografies donades mentre els alumnes realitzaven les activitats es 
poden analitzar la seva posició i actitud cap a les activitats, els errors o els encerts 
comesos i treure bastants conclusions. 
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Dels alumnes es va poder recollir bastant informació. Es varen poder comparar els 
resultats de les fitxes, les quals es varen donar als alumnes abans de començar totes les 
explicacions i al final d'aquestes. Gairebé tots els alumnes havien millorat les seves 
contestacions. Quan varen realitzar la primera fitxa tenien molts de dubtes i es quedaren 
sense contestar vàries de les preguntes. Va passar tot el contrari, quan varen completar 
la fitxa el darrer dia. Els resultats varen ser molt bons, quasi tots els alumnes varen 
poder completar correctament tota la fitxa, per tant, la metodologia i les activitats que es 
varen utilitzar per explicar els continguts és vàlida, ja que els alumnes han après amb 
elles. 

         
 

Com es pot observar, les dues fitxes són les mateixes però les contestacions de l'alumne 
no són iguals. Els resultats de les activitats 1 i 2 no han variat, a l'activitat 3 ha canviat 
el resultat, ja que ha entès que els polígons i les figures geomètriques tenen 
característiques diferents i, en el cas de les preguntes 4 i 5 on no havia posat res, ara les 
ha contestades d'una manera amb la qual es dedueix que ha entès les explicacions 
donades prèviament, ja que les ha contestades correctament, malgrat s'hagi equivocat en 
una paraula. Per tant, gràcies a l'anàlisi d'aquestes fitxes es pot veure l'evolució de 
l'aprenentatge dels alumnes. 
 
Per recollir la informació d'un altre eix de la piràmide, la tutora en aquest cas, es va 
utilitzar com a instrument; l'entrevista, la qual va fer possible reunir informació sobre 
creences, sentiments i opinions de la tutora enfront de les activitats proposades i dutes a 
terme. Com es pot observar al punt 5.7, les respostes que va donar la tutora a les 
preguntes fetes eren totes positives, és a dir, no va fer cap pega d'aquesta metodologia ni 
de les activitats, sinó tot el contrari. Ella mateixa va poder observar els resultats dels 
seus alumnes i escoltar les seves aportacions o comentaris durant les activitats. Per tant, 
per una altra part, podem corroborar que aquestes activitats han servit perquè els 
alumnes entenguin els continguts matemàtics que se'ls volia transmetre i inclús poder 
emprar-les, ja sigui la metodologia com les activitats, a altres camps de l'àrea de 
matemàtiques. 
 
Gràcies a tota la informació recollida al voltant dels elements de la triangulació, s'ha 
pogut deduir que l'explicació dels continguts referents a les figures geomètriques es 
poden explicar als alumnes a través de la intel·ligència corporal-cinestèsica i, a més, 
s'obtenen molts bons resultats, ja que els alumnes aprenen mentre juguen i experimenten 
amb el seu propi cos, per tant, prenen consciència de les matemàtiques a la vida real. 
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Annex 1: Fitxa 
 

 
1. Dibuixa les línies que t'indica en cada requadre: 
 

Una línia recta oberta Una línia corba tancada 
 
 
 
 
 

 

 
2. Pinta en color vermell les línies rectes dels dos dibuixos i en color groc 
les línies corbes. 

    
 
3. Un polígon és el mateix que una figura geomètrica? (encercla la 
resposta correcta) 

SI    /    NO 
 
4. Anomena aquests polígons segons el seu nombre de costats: 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
5. Pinta amb color groc els vèrtexs  i amb color verd els costats d'aquests 
polígons: 

        
 
 

Nom i 
Data: 
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Annex 2: Material elaborat per dur a terme les activitats 
 

 Memory dels polígons 
 
 

 
 
 

 Joc dels polígons 
 

 


