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Introducció

En el nostre fer quotidià, com a ens processadors d’informació que som, im-
plícitament i explícitament les nostres tasques diàries participen dels continguts
propis del que anomenem la logicomatemàtica. En realitat, la logicomatemàtica
ens permet reflexionar sobre l’entorn en clau organitzada. Activitats mentals a
priori tan simples com l’agrupació, la classificació, l’ordenació i la seriació són
organitzacions elementals de raonament que constituirien les conductes lògiques
elementals i que permetran als nens i les nenes organitzar el coneixement que
tenen de les coses que els envolten. Serà a còpia d’adonar-se de les diferències i
semblances que hi ha entre els elements o els coneixements aïllats que els infants
tenen de la realitat, que arribaran cap als sis anys a reconèixer clarament alguns
grans grups en què s’organitzen les coses: animals, plantes, aliments, vestits, o
bé objectes de color vermell, objectes petits, etc. En aquest sentit, diríem que la
logicomatemàtica activa i determina el nostre procés d’estructuració mental.

Les activitats lògiques que en un principi establirem a partir de criteris qualitatius
dels elements de l’entorn conformaran no solament els continguts propis que
cal desenvolupar en el treball logicomatemàtic d’educació infantil perquè ens
permetran el coneixement de l’entorn des d’un punt de vista perceptiu, sinó que
constituiran els fonaments en l’adquisició de les diferents nocions del nombre i la
quantitat.

La matemàtica també s’ocupa del coneixement de l’espai i del temps. Con-
cretament, en geometria es fan propostes per treballar la situació a l’espai i el
coneixement de les formes. A l’espai que ens envolta, hi ha persones i objectes
amb diverses formes i dimensions, subjectes a diversos canvis, que percebem amb
un orientació i una organització determinades, i en aquest sentit ens faran diverses
propostes per desenvolupar una primera representació mental de l’espai i de les
formes.

Quan es parla de determinar el domini de la matemàtica, probablement la majoria
de nosaltres ens entestem a considerar únicament l’aprenentatge del nombre i les
operacions, però aquest versió, com podem inferir, deixa òrfens altres continguts.
Ampliarem aquest espectre considerant les relacions lògiques, la mesura, la
quantitat i les operacions, la resolució de problemes i la geometria com a aspectes
que cal desenvolupar en el pensament matemàtic dels nens de 0 a 6 anys.

El pensament logicomatemàtic s’estructura en tres grans camps d’acció, que són
els blocs constitutius de la lògica i que coincideixen amb les tres gran capacitats
de l’ésser humà: identificar, definir o reconèixer (qualitats, quantitats, posicions
a l’espai, formes, magnituds), relacionar (classificar, ordenar, aparellar i seriar
elements per criteris qualitatius, quantitatius, segons la posició o la forma, o
la magnitud), operar (produir canvis de qualitats, quantitats, posició i forma, i
d’unitats de magnitud). En aquest sentit, les propostes que farem per tal de
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desenvolupar el pensament logicomatemàtic dels nens de 0 a 6 anys podran ser
classificats seguint aquest esquema.

La unitat es divideix en dues parts diferenciades: una primera part en què
estudiarem el marc teòric de la lògica matemàtica i una segona part de recursos i
activitats d’ensenyament-aprenentatge del llenguatge logicomatemàtic en l’etapa
educativa d’educació infantil.

En l’apartat “Planificació d’estratègies i activitats afavoridores del desenvolupa-
ment de l’expressió i comunicació logicomatemàtica” trobareu recursos i activitats
de lògica matemàtica per a l’escola bressol i el parvulari.

Destacarem la importància del procés manipulatiu, a partir de l’experiència directa
i de l’observació, i del representatiu per a l’adquisició de generalitzacions i
abstraccions de les diferents característiques o atributs i relacions que s’estableixen
entre els diferents objectes del nostre entorn.

Aquests processos ajuden l’individu a conèixer i interpretar d’una manera més real
el nostre món.

En l’apartat “Recursos i activitats d’expressió i comunicació logicomatemàtica
dirigits als nens i les nenes” donem pautes estratègiques, recursos i possibles
activitats per treballar els diferents aspectes logicomatemàtics en l’etapa educativa
d’educació infantil.

El llenguatge logicomatemàtic en infants menors de 6 anys s’ha de presentar i tre-
ballar des d’una perspectiva globalitzada del procés d’ensenyament-aprenentatge,
igual que la resta de coneixements.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat, és convenient anar fent les activitats
i els exercicis d’autoavaluació, llegir els annexos i, evidentment, seguir les
recomanacions del pla de treball.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Planifica estratègies i activitats afavoridores del desenvolupament de l’ex-
pressió i comunicació logicomatemàtica relacionant-les amb les caracterís-
tiques individuals i del grup al qual van dirigides.

• Identifica les característiques dels diferents tipus d’expressió en funció
de l’edat dels destinataris.

• Formula objectius afavoridors del desenvolupament de l’expressió i
comunicació logicomatemàtica d’acord amb les característiques evo-
lutives dels nens i les nenes.

• Proposa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió
i la comunicació logicomatemàtica apropiades a les característiques
evolutives dels nens i les nenes.

• Defineix espais afavoridors del desenvolupament de l’expressió i
la comunicació logicomatemàtica apropiades a les característiques
evolutives dels nens i les nenes.

• Estableix una distribució temporal de les activitats afavoridores del
desenvolupament de l’expressió i la comunicació logicomatemàtica
per adaptar-se a les característiques evolutives dels nens i les nenes.

• Proposa creatives en el disseny de les activitats per a l’expressió i la
comunicació logicomatemàtica infantil.

• Valora l’expressió com a element essencial per a l’observació dels
desenvolupament infantil.

• Garanteix la utilització d’un llenguatge verbal no sexista en la planifi-
cació de les activitats expressives i de comunicació.

• Valora la utilització del llenguatge no verbal com element regulador
de les interaccions entre educadors i educadores i nens i nenes.

2. Selecciona recursos d’expressió i comunicació logicomatemàtica dirigits
als nens i les nenes, relacionant les seves característiques amb els moments
evolutius dels destinataris.

• Identifica els recursos de les diferents formes de l’expressió i la
comunicació logicomatemàtica dirigits a la població infantil.

• Identifica les característiques del recurs.

• Justifica les possibilitats didàctiques i el valor educatiu dels recursos
seleccionats.

• Descriu les normes de seguretat aplicables a cada recurs.

• Defineix els criteris rellevants que en cada recurs permeten
seleccionar-lo.
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• Relaciona el moment evolutiu dels nens i les nenes amb les caracterís-
tiques del recurs seleccionat.

• Valora la importància d’adequar els recursos a les característiques
evolutives dels nens i les nenes.

• Assumeix la responsabilitat en la selecció i utilització de recursos
d’acord a principis de sostenibilitat.

• Utilitza els recursos multimèdia i les noves tecnologies de la informa-
ció i la comunicació (TIC) com a mecanisme afavoridor de l’expressió
i la comunicació logicomatemàtica .

• Valora la necessitat d’utilitzar els recursos multimèdia i les noves
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a mecanisme
afavoridor de l’expressió i la comunicació infantil.

3. Implementa activitats afavoridores del desenvolupament de l’expressió lo-
gicomatemàtica relacionant-les amb els objectius previstos i les estratègies
i recursos apropiats.

• Organitza els espais en funció de l’activitat i de les característiques del
grup.

• Fa les activitats ajustant-se a la planificació temporal.

• Prepara els recursos materials propis de l’activitat.

• Elabora materials que potencien l’adquisició i desenvolupament de
l’expressió logicomatemàtica en la infància.

• Selecciona les activitats de desenvolupament de l’expressió i la co-
municació logicomatemàtica aprofitant les ofertes socioculturals de
l’entorn.

• Respecta els ritmes i les necessitats individuals.

• Selecciona estratègies d’intervenció promotores d’un clima d’afecte i
confiança.

• Valora la coherència de la realització de les activitats amb la planifica-
ció.

• Respon davant contingències.

• Genera entorns d’intervenció segurs.

• Valora les expressions d’aproximació al llenguatge gràfic.

• Assumeix el paper de l’educador i l’educadora com a transmissor o
transmissora dels trets culturals de la societat en la implementació
d’activitats que afavoreixen l’expressió logicomatemàtica en la infàn-
cia.

4. Avalua el procés i el resultat de la intervenció feta en l’àmbit de l’expressió i
la comunicació logicomatemàtica argumentant les variables rellevants i els
instruments d’avaluació.

• Selecciona els indicadors d’avaluació apropiats a les característiques
individuals i a l’edat del nen o la nena.
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• Selecciona l’instrument d’avaluació apropiat a les característiques
individuals i l’edat del nen o la nena.

• Elabora instruments d’observació en el seguiment de l’evolució ex-
pressiva i comunicativa logicomatemàtica dels nens i les nenes.

• Ha aplicat l’instrument d’avaluació seguint el procediment correcte.

• Registra les dades derivades de l’avaluació en el suport establert.

• Interpreta la informació recollida del procés d’avaluació.

• Identifica les situacions en les que és necessari la col·laboració d’altres
professionals.

• Elabora documentació dirigida a les famílies i a altres professionals.

• Coopera amb altres professionals en la identificació de les fites evolu-
tives de l’expressió i la comunicació en els infants.

• Identifica les possibles causes d’una intervenció no adequada.
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1. Planificació d’estratègies i activitats afavoridores del
desenvolupament de l’expressió i comunicació logicomatemàtica

La difícil tasca de planificar

La gran complexitat del procés d’intervenció educativa demana com a necessària
una planificació prèvia i adaptada a les necessitats i característiques específiques
dels infants, el ritme evolutiu i les singularitats de cada edat. El coneixement
acumulat per diversos autors faciliten que a l’actualitat disposem de principis
ideològics, teòrics i pràctics que en faciliten la tasca de comprendre, planificar,
organitzar i posar en marxa i avaluar l’acció educativa.

El concepte de planificació és complex. De fet, en podem trobar múltiples
definicions. D’aquesta diversitat de definicions, n’exposarem dues, la d’A. Garcia
i J. M. Ramírez (1996) i la d’M. J. de Rivas (2000).

Planificar no és un exercici estètic que es justifica a si mateix, sinó una activitat instrumental
al servei d’una oferta d’atencions als ciutadans. Permet “pensar” prèviament quina és
la millor oferta possible, tenint com a referència les necessitats existents i els recursos
disponibles; concreta els beneficis que espera obtenir d’aquesta oferta; aporta racionalitat
per a descriure els processos de producció més adequats; i estableix controls útils per
constatar els resultats i efectes que s’aconsegueixen, amb el fi de reordenar el procés de
la forma més convenient.

García; J. M. Ramírez (1996). Diseño y evaluación de proyectos sociales (pàg. 23).

Planificar és preveure i decidir cursos d’acció capaços d’assegurar la realització d’un
objectiu. A partir del diagnòstic d’una situació problemàtica, la planificació permet afrontar-
la d’una forma organitzada, coordinada i racional, escollint, d’entre totes les possibles, les
alternatives d’actuació que apareixen com les més adequades, factibles, eficaces. Els
criteris que justifiquen aquesta selecció han de ser explícits i coherents amb els objectius
del treball social, la política institucional, la problemàtica detectada i les característiques de
les persones que la pateixen.

M. J. de Rivas (2000). Manual de treball social (pàg. 187).

El pensament logicomatemàtic o lògica matemàtica ha estat, i continua essent, per
a totes les cultures un instrument necessari per al coneixement i la transformació
del seu entorn i de la realitat on viuen.

Com a ciència, la matemàtica o pensament logicomatemàtic ha tingut, i té, la fina-
litat d’establir les nocions de nombre, espai, anàlisi i últimament de probabilitat.

Friedrich Engels (1820-1895) és un
dels filòsofs més destacats del segle
XIX. Col·laborador de Karl Marx,
contribueix al naixement del
moviment socialista, comunista i
sindical.

La lògica matemàtica parteix de les relacions quantitatives i les formes
espacials del món real. Segons Engels, aquestes relacions quantitatives
i formes espacials s’aconsegueixen a partir de les abstraccions, intentant
discriminar les formes i relacions del seu contingut més immediat.

La lògica matemàtica com a llenguatge i ciència desenvolupa el pensament lògic
que és indispensable per arribar a totes les formes del coneixement.
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A l’hora de planificar l’assoliment del pensament logicomatemàtic, no podem
oblidar que aquest coneixement lògic i matemàtic comença amb els primer es-
quemes perceptius i motors per a la manipulació dels objectes. A partir d’aquesta
manipulació, va formant nous esquemes més precisos que li permeten conèixer
cada objecte individualment, distingir-lo dels altres i establir les primeres relacions
entre ells.

El coneixement matemàtic es basa en les relacions que es poden crear entre
objectes, grups d’objectes i situacions, utilitzant un llenguatge que redueix la
complexitat de les coses reals a algunes característiques que les defineixen.

1.1 El llenguatge logicomatemàtic en el currículum d’educació
infantil

Amb el sistema educatiu anterior, regulat per la Llei orgànica d’ordenació general
del sistema educatiu 1/1990, de 3 d’octubre (LOGSE), i el posterior desplegament
curricular ministerial i autonòmic, la lògica heurística és considerava en l’etapa
educativa d’educació infantil un llenguatge propi d’expressió i comunicació inclòs
en l’àrea curricular d’intercomunicació i llenguatges.

Currículum LOGSE

Amb la LOE aquesta situació canvia. El Reial decret 806/2006, de 30 de juny,
ja establia el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu,
establert per la Llei orgànica d’educació (LOE) 2/2006, de 3 de maig. Determina
el següent per a l’etapa d’educació infantil:

Article 3. Ensenyaments mínims i implantació

Abans del 31 de desembre de l’any 2006, el Govern ha de fixar els ensenyaments mínims
als quals es refereix l’article 6.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
en relació amb el segon cicle de l’educació infantil. Abans de la data d’implantació del
primer cicle de l’educació infantil i, en tot cas, abans del 31 de desembre de l’any 2007, les
administracions educatives han de determinar els continguts educatius del primer cicle de
l’educació infantil d’acord amb el que estableix l’article 14.7 de la Llei orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’educació.

En l’any acadèmic 2008-2009, les administracions educatives han d’implantar els
ensenyaments corresponents al primer i segon cicle de l’educació infantil i s’han de deixar
d’impartir els ensenyaments corresponents al primer i segon cicle de l’educació infantil
definides per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu.

Les administracions educatives poden anticipar a l’any acadèmic 2007-2008 la implantació
dels ensenyaments corresponents al primer cicle de l’educació infantil.

El coneixement logicomatemàtic que la LOGSE concreta a l’àrea d’intercomuni-
cació i llenguatges queda més difuminat en la LOE, ja que aquesta entén d’una
manera global els coneixements que els nens i les nenes assoleixen en aquesta
etapa i que la base del coneixement logicomatemàtic és el coneixement que els
infants tenen del món que els envolta; per tant, és present en totes les àrees.
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Es presenten tres àrees de coneixement i experiència: l’àrea de descoberta d’un mateix i
dels altres, l’àrea de descoberta de l’entorn i l’àrea de comunicació i llenguatges. Aquesta
estructura pot ajudar a sistematitzar i planificar l’activitat docent, però no ha de suposar
presentar la realitat parcel·lada, sinó que cal crear uns espais d’aprenentatge globalitzats,
establint relacions entre els continguts de les diferents àrees, a i que es contribueixi al
desenvolupament de les nenes i els nens, acostant-los a la interpretació del món, donant-
hi significat i facilitant-los la participació activa.

(DOGC 5216, pàg. 68263)

7.2 Les àrees s’interrelacionen per crear uns espais d’aprenentatge globalitzats on es
contribueixi al desenvolupament integral dels infants, acostant-los a la interpretació del
món, donant significat i facilitant-ne la participació activa.

7.3 L’aprenentatge dels continguts d’aquestes àrees s’ha de plantejar mitjançant activitats
que tinguin interès i significat per als infants. Tant les àrees com els continguts han de tenir
un tractament global i interdependent.

(DOGC 5216, pàg. 68259)

A més d’aquesta presència que podríem anomenar transversal, la LOE concreta
el coneixement logicomatemàtic en l’àrea de comunicació i llenguatges i en l’àrea
de coneixement de l’entorn.

L’article 7 determina que les àrees de coneixement i experiència de la LOE són:

• Descoberta d’un mateix i dels altres

• Descoberta de l’entorn

• Comunicació i llenguatges

L’àrea de descoberta de l’entorn ha d’ajudar els infants a elaborar explicacions sobre els
objectes i les situacions que els interessen i els preocupen en cada moment i procurar,
alhora, que es formin una idea d’ells mateixos com a persones amb capacitat d’aprendre i
amb recursos per emprendre reptes.

Així mateix, la matemàtica esdevé una eina per conèixer l’entorn: quantificant, mesurant,
localitzant; permet que se superi el simple coneixement físic i avanci fins a predir,
comprovar, generalitzar, fer models, que és una manera d’abstreure.

L’aprenentatge depèn en gran mesura de la quantitat i de la qualitat d’ocasions que hagin
tingut per dur-lo a la pràctica. Les situacions de vida diària en proporcionen moltes, però
cal que l’escola asseguri per a tots els infants experiències prou riques i que els acompanyi
en els aprenentatges, impulsant el plantejament d’interrogants, encaminant la resposta
a les seves preguntes, oferint materials, recursos i estratègies que ajudin a través dels
llenguatges a connectar i fer conscients les experiències viscudes.

(DOGC 5216, pàg. 68264)

El coneixement logicomatemàtic és present al llarg de tota la Llei orgànica
d’educació (LOE). Si ens centrem en les capacitats que segons la LOE han
d’assolir els infants d’educació infantil, trobem:

L’infant ha de ser capaç de:

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de
comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges
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(DOGC 5216, pàg. 68265)

Respecte als objectius trobem:

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà
dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés
d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de
l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

(DOGC 5216, pàg. 68266)

Continuant amb l’anàlisi del currículum de la LOE, arribem a la secció de
continguts, on podem trobar referències a la logicomatemàtica dins de les diferents
àrees. En l’àrea de descoberta de l’entorn, dins del que seria l’exploració de
l’entorn, trobem:

Observació i identificació de qualitats d’elements de l’entorn.

[...]

Identificació de figures tridimensionals: esfera, cilindre i prisma, i planes: triangle,
quadrilàter i cercle, que formen part d’elements de l’entorn.

(DOGC 5216, pàg. 68268)

En la mateixa àrea de descoberta de l’entorn, dins d’experimentació i interpreta-
ció:

Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes, objectes i
materials: color, grandària, mida, plasticitat, utilitat, sensacions i altres propietats.
Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions
i comparant els resultats.

Ús d’instruments d’observació directa i indirecta per a la realització d’exploracions i
d’experiències, tant analògics com digitals: lupes, balances i sensors per a la recollida
i posterior anàlisi de dades. Iniciació en l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació.

Mesurament d’objectes manipulables per conèixer-ne les característiques i comparar-los.
Ús d’estratègies de mesurament de longitud, capacitat, massa, temps, temperatura, fent
estimacions i prediccions i usant unitats no convencionals.

(DOGC 5216, pàg. 68268)

Seguint en l’àrea de descoberta de l’entorn, dins de raonament i representació
trobem:

Comparació, ordenació i classificació d’objectes i material, establint relacions qualitatives i
quantitatives, per reconèixer patrons, verbalitzar regularitats i fer anticipacions. Construcció
de la noció de quantitat i inici de la seva representació.

Reconeixement i representació de nombres en situacions diverses, adonant-se que són
presents en situacions quotidianes i per a què es fan servir: quantitat, identificació, ordre i
situació.

Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets i activitats de la vida quotidiana.
Identificació de sèries i predicció de la seva continuïtat.

Apicació d’estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar reconeixent la
modificació de les quantitats i fent estimacions de resultats.
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Situació dels objectes en l’espai, reconeixent la posició que ocupen i la distància respecte
d’un punt determinat. Orientació en espais habituals de l’habitatge, l’escola i d’entorns
coneguts, fent ús de la memòria espacial.

Ús d’estratègies per resoldre situacions que requereixin coneixements matemàtics.”

(DOGC 5216, pàg. 68269)

Finalment, en l’àrea de comunicació i llenguatges, dins d’interpretar, representar
i crear, trobem:

Reconeixement i ús de llenguatge matemàtic amb nombres, símbols i codis que poden
ser llegits pels altres i que tenen significats compartits per la societat en contextos reals i
situacions progressivament més complexes.

Ús de procediments, com ara preguntar, negociar, predir, planificar, raonar, simular.

Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació.

(DOGC 5216, pàg. 68271)

1.2 Teories sobre l’adquisició del llenguatge logicomatemàtic

No podem aïllar la vida quotidiana del coneixement logicomatemàtic: accions
com classificar, ordenar, agrupar, seriar, etc. formen part de la vida diària de
qualsevol persona. El nostre coneixement de l’entorn facilita l’estructuració d’un
pensament lògic. Per a molts autors, això es dóna gràcies al fet que l’ésser
humà disposa d’una capacitat lògica i matemàtica per estructurar i expressar la
informació que rep i processa.

El coneixement de la lògica
matemàtica forma part de la vida
quotidiana

En aquest sentit, podem dir que el coneixement humà està organitzat com una
estructura coherent, en la que els diferents conceptes no existeixen de manera
aïllada, sinó que es construeixen en relació a la seva posició respecte d’altres
conceptes.

La lògica matemàtica pretén aconseguir un pensament coherent organitzat i
fonamentat en el coneixement de la realitat, les propietats dels objectes, en les
relacions causals...

Evidentment, la construcció d’aquest esquemes mentals en l’adult venen, en gran
mesura, determinats per la forma com al llarg de la vida, especialment a la
infantesa, s’hagin treballat i assimilat una sèrie de continguts lògic i matemàtics.
En aquest sentit la programació dels continguts matemàtics en la etapa infantil ha
d’estar pensada com la cimentació on edificar les estructures mentals.

Per a molts autors, estudiosos del pensament logicomatemàtic, l’objectiu fonamen-
tal de les matemàtiques a l’escola infantil ha de ser afavorir l’adquisició d’una bona
estructuració mental.

Una part important dels continguts matemàtics ha d’estar formada per uns con-
ceptes primaris o nocions bàsiques, que en un primer moment apareixen de forma
difosa, però que amb el temps van guanyant precisió.
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El nen o la nena comença amb conceptes que procedeixen de les percepcions, del
contacte real amb els objectes, però més endavant discrimina, abstrau, generalitza.
Parteix sempre de la realitat, però el concepte no és una còpia directa de la realitat.

El concepte es forma a partir de la generalització. Per exemple, el concepte pilota:
primer l’infant, primer veu un element que roda i l’atribueix unes funcions i unes
característiques, per a ell, en un primer moment només és pilota aquell objecte
que veu i amb el que juga, després comença a aplicar-lo a tots aquells objectes
de les mateixes característiques (generalitza) i finalment arriba la idea de pilota
(abstrau) sense que aquesta estigui necessàriament present. És en aquest moment
quan es considera que ha assolit el concepte.

Els conceptes matemàtics a les primeres edats és poden formar per un procés
d’abstracció simple o d’abstracció reflexiva.

L’abstracció simple. Es tracta de l’abstracció i discriminació de les propietats que
estan en els objectes. El cas de la pilota seria un bon exemple.

L’abstracció reflexiva. En aquest cas abstrau el que no és observable, per aquest
motiu aquest procés es pot considerar una autèntica construcció de la ment. Si
continuem amb l’exemple de la pilota, es pot jugar amb ella botant-la, rodant-la,
etc., però també es poden realitzar comparacions amb objectes de l’entorn: com
el sol, parts del cos, etc., o veure utilitats simbòliques com la cara de una persona,
com un coixí, etc.

En aquests primers anys de vida els procediments són instruments per accedir a
la formació del símbol, per accedir al coneixement. L’adquisició de coneixement
es basa, doncs, el l’activitat de l’infant, però aquesta es realitza en dos direccions,
la que condueix al coneixement físic dels objectes i la que porta a l’elaboració
d’estructures logicomatemàtiques.

És important conèixer quines són les estructures mentals que estan en formació en
l’etapa infantil per a incidir i adequar els continguts i activitats de manera correcta.
En aquest sentit diferents pensadors i corrents han establert una seqüenciació en
diferents estadis o fases que expliquen el desenvolupament humà.

Per l’èmfasi que donen a la construcció d’esquemes mentals a partir del llenguatge
logicomatemàtic veurem tres autors: Piaget, Dienes i Kamii.

1.2.1 Els estadis de Piaget

En la creació de conceptes intervenen dos tipus de raonament, l’inductiu i el
deductiu.

Els estudis de Piaget han facilitat la
comprensió del pensament lògic

infantil.

El raonament inductiu es desenvolupa a partir de l’observació d’accions o fets
particulars amb els quals s’estableixen normes o regles generals. L’infant l’utilitza
per extreure característiques generals a partir de l’observació de les similituds i
diferències dels objectes, fets o accions.
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El raonament deductiu, al contrari, parteix d’hipòtesis creades lògicament que
s’intenten comprovar en objectes, fets o accions concretes. Si ho haguéssim de
simplificar diríem que el raonament inductiu va d’allò particular i concret a allò
general i abstracte, i el raonament deductiu va d’allò general i abstracte a allò
particular i concret.

Segons Piaget, el raonament de l’infant en les primeres edats no és ni inductiu, ni
deductiu, sinó transductiu, és a dir, concret, animista, centrat, estàtic i egocèntric,
i va d’allò particular i concret a allò particular i concret sense que fer valoracions
ni generalitzacions lògiques, sinó immediates.

El desenvolupament de l’aprenentatge logicoheurístic mitjançant les operacions
mentals concretes, tals com comptar, ordenar, comparar, classificar, relacionar,
analitzar, generalitzar, abstreure, etc., permet a l’infant adquirir representacions
lògiques i matemàtiques que més endavant tindran un valor per elles mateixes de
manera abstracta i seran l’espurna per a la formalització deductiva independent de
l’experiència directa i immediata.

Es tracta, doncs, de l’aplicació del mètode científic logicodeductiu.

Els objectius del llenguatge logicoheurístic són ajudar a estructurar el pensament
i donar continguts logicomatemàtics que serveixin de mitjà per conèixer l’entorn.

Per poder interpretar els continguts logicomatemàtics cal que l’infant tingui
interioritzats esquemes mentals simples i que posseeixi uns coneixements previs,
que seran adquirits en els primers anys de vida. La combinació d’aquests dos
factors facilita l’estructuració progressiva de les estructures mentals.

A partir d’aquests esquemes mentals previs es presenta a l’infant el conflicte cogni-
tiu davant una nova experiència, repetida o inèdita. Aquestes noves experiències
articulades com a activitats lògiques connectades amb la rutina diària faran de
l’infant el dubte, que amb la col·laboració del llenguatge oral permetrà canviar-
los.

Piaget defensa la teoria que la intel·ligència de l’infant es desenvolupa en una sèrie
d’etapes distintives caracteritzades cadascuna d’elles per les maneres pròpies i
identificables del pensament, que marquen la manera de conèixer i relacionar-se
amb el seu entorn i estableixen els diferents coneixements.

Segons Piaget, psicòleg suís que va aprofundir en la psicologia infantil, la
intel·ligència es va manifestant en diferents estadis.

L’estadi sensoriomotor (de 0 a 2 anys)

Piaget, suís, és un dels psicòlegs
contemporanis més importants

L’estadi sensoriomotor es dona en els dos primers anys de vida. En aquest primer
moment evolutiu l’infant actua directament sobre la realitat. Les nocions adqui-
rides durant aquest primer període són les d’espai, temps i causalitat. D’aquesta
manera, l’infant pot desenvolupar un ampli conjunt d’activitats intel·ligents a les
activitats quotidianes.

Abasta des del naixement fins a l’aparició del llenguatge (aproximadament als
2 anys). Durant els dos primers anys de vida l’infant desenvolupa un sistema
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intel·lectual, en el que les diferències amb el món extern només són conegudes
a partir del propi cos, i no serà fins al final d’aquesta etapa, amb l’aparició de la
funció simbòlica, que el nen o la nena se situarà com un element (o objecte) més
de l’espai.

L’infant en aquesta fase va adquirint un coneixement progressiu, a partir de
l’organització perceptiva que ell va fent en experimentar el moviment dels objectes
en relació a ell mateix. Veu la relació causa efecte inicialment sempre lligada
a la seva activitat, encara que progressivament iniciarà un procés de coherència
interna en què l’exploració sistemàtica dels objectes li permetrà establir un món
de relacions causals.

És important deixar que l’infant sigui qui explora totes les possibilitats d’acció
i comportament dels objectes i que vagi interpretant, discriminant, analitzant,
descobrint, provocant diferents relacions de causa-efecte que li permetran acostar-
se a món del coneixement.

Les adquisicions sensomotrius han ofert al nen o la nena un marc estable on iniciar
els seus coneixements, ell ha aplicat aquest esquema a les seves percepcions i
descobriments, si bé arriba un moment en que les pròpies experiències li revelen
que en alguns casos no li són vàlides aquestes estructures i per tant ha d’aplicar
noves operacions lògiques capaces d’explicar la realitat observada, així com anar
formalitzant un coneixement objectiu del món que l’envolta.

L’estadi preoperacional o de representacions mentals simbòliques (de 2 a
7 anys)

En aquest segon moment l’infant interioritza les accions sobre els objectes en
forma de pensament per mitjà de símbols. Coincideix amb l’inici del simbolisme,
que és la capacitat per actuar sobre els objectes no només de manera física,
com feia fins al moment, sinó també mitjançant mecanismes mentals utilitzant
la representació a partir de la interiorització de les característiques dels objectes i
de les seves relacions.

En aquest segon període, l’infant comença a desenvolupar els mecanismes de
formació de les nocions de classificació, seriació i ordenació, conservació de
nombre, manteniment de l’ordre espacial i manteniment de l’ordre temporal, que
no acaba d’interioritzar fins al tercer període.

Cap a finals del segon any de vida es produeix un salt qualitatiu en el desenvo-
lupament cognitiu de l’infant que li permetrà arribar a la funció simbòlica o de
representació mental, si bé aquesta capacitat inicialment de basa en un sol caràcter.

Per exemple els conceptes d’alçada o quantitat el nen o la nena pot interioritzar-
los, però encara no és capaç de transformar-los, és a dir no pot captar com el pas
de modificació del caràcter alçada pot deixar invariable el concepte quantitat.

L’infant en aquesta fase encara no es capaç d’interpretar correctament aquesta
transformació.
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Zoltan P. Dienes

A més de la seva biografia, a la
pàgina oficial
(www.zoltandienes.com) és
interessant consultar els seus
jocs matemàtics o math games
on, per exemple, podeu trobar
desenvolupades propostes
concretes (bit.ly/2CZtI4h) de
jocs per treballar les quantitats.

El nen o la nena es va desprenent del seu egocentrisme comprenent i admetent que
les coses tenen un valor per sí mateixes fora de l’estrictament subjectiu o útil.

En el moment en què l’infant és capaç de recordar i reproduir actes coneguts però
sense la presencia d’aquests (per exemple quan fa veure que condueix un cotxe
des de la seva cadira), es pot dir que ja ha assimilat el procés simbòlic, i per tant
també el de socialització.

L’evolució intel·lectual de l’infant serà el que li permeti reflexionar e interioritzar
les característiques dels objectes i establir relacions entre diferents classes i
subclasses i, per tant, elaborar un sistema de relacions molt més ampli basat en el
raonament lògic (per exemple classificar els coberts per la funció i la mida).

Serà al final de l’etapa infantil que l’infant ja realitzarà operacions concretes, que
el portaran a realitzar més tard les operacions abstractes i de caràcter formal.

1.2.2 L’aportació de Dienes

Per a Zoltan P. Dienes (1916-2014), matemàtic hongarès inventor del material dels
blocs lògics, la base de tot coneixement és l’exploració del nen o la nena en un
medi ric, que li permet el procés d’adaptació i coneixement de l’entorn.

Zoltan P. Dienes (1916-2014)

Dienes estableix per al desenvolupament logicomatemàtic sis estadis o fases
estructurades, que de les més simple a la més complexa són les següents:

Exploració d’elements rics en qualitats pròximes i variades. A través del joc lliure
i amb el material que se li ofereix proposa regles i estableix relacions, classifica
i va donant possibilitats a aquest material que en un primera fase només havia
explorat.

En aquesta etapa l’infant comença la simbolització per arribar a un procés de
regles i estableix l’abstracció, com amb els anomenats jocs isomòrfics en els que
s’estableix una relació amb els materials interactuant amb l’entorn. Per exemple:
vermell com..., prim com..., etc.

Per iniciar el procés d’abstracció en la ment el nen o la nena necessita formes de
representació que es facin patents i permetin la reflexió. Per exemple els diagrames
de Venn, que son figures que delimiten un conjunt que poden ser cordes, cèrcols,
línies, etc.

Després de representar es necessita ser capaç de descriure les propietats d’aquesta
representació. Això pot suposar la invenció d’uns símbols matemàtics. Per
exemple: els de color vermell, els llargs, etc. Aquí té un paper molt important
l’adquisició i el desenvolupament lingüístic de l’infant.

Els blocs lògics de Dienes han estat
un material molt utilitzar per afavorir
el pensament lògic matemàtic en els
infants

Interrelacionar amb les diferents propietats establint generalitzacions que es poden
denominar teoremes (proposició que afirma una veritat demostrable). Per exemple,
tots el objectes de fusta floten.

http://www.zoltandienes.com/
http://www.zoltandienes.com/wp-content/uploads/2010/05/Quantifiers.pdf
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Per a Kamii, les situacions
noves ofereixen als infants

l’oportunitat d’estructurar la
ment

Evidentment en els inicis de l’etapa infantil és difícil arribar a complir totes les
fases descrites per Dienes, però el cert és que el procés d’adquisició de l’estructura
matemàtica que se segueix va en aquest ordre, de l’exploració sensomotora a les
primeres abstraccions en finalitzar l’etapa dels 6-7 anys.

1.2.3 L’aportació de C. Kamii

La psicòloga americana Constance Kamii, seguidora de les teories de J. Piaget,
ha tractat la importància de l’acció mental en l’infant, considerant aquesta com la
base de tot coneixement logicomatemàtic. Si bé considera essencial l’aproximació
sensorial als objectes per a fer un primer descobriment, el veritable coneixement
és el que passa per l’estructuració de la intel·ligència i es por arribar a aquest
coneixement de tres maneres diferents, que seran les que fixaran la seva acció
mentalment.

La primera serà proporcionant situacions noves que ofereixin i tinguin un valor
personal, així com un interès per al nen o la nena. Davant d’aquesta proposta
l’infant ha de prendre decisions, amb aquesta intenció manipularà i provarà per
tal d’obtenir una resposta amb èxit. L’educador ha d’evitar donar-li les solucions,
indicar-li les accions a realitzar, ja que d’aquesta manera només serà un receptor
passiu i no s’haurà estimulat el procés mental, es necessari que l’infant pensi,
inventi, provi i estableixi relacions.

A aquestes situacions s’ha d’afegir la possibilitat que el nen o la nena intercanviï
opinions, accions amb els seus companys.

Aquestes maneres de fer es donen simultàniament en la majoria d’ocasions, no són
processos que s’estableixin per separat sinó en harmonia d’acció. Per a Kamii la
veritable activitat, la que porta a l’aprenentatge i el coneixement, és la que sorgeix
de l’experimentació pràctica de l’infant i que servirà per a posteriorment establir
amb major seguretat i confiança els coneixements logicomatemàtics que seran la
base de les seves estructures mentals.

1.2.4 Maria Antònia Canals

Dins dels territori català, trobem professionals extraordinaris de la lògica matemà-
tica com Maria Antònia Canals.

Aquesta autora va copsar la profunditat i la potencialitat del moviment d’Escola
Nova de principis de segle a través de les seves tietes, que eren seguidores de la
doctora Montessori. Durant les tres primeres dècades del segle XX, a Catalunya
es va viure el que coneixem com a primer moviment de renovació pedagògica.Per a Canals, les activitats han de

ser divertides i conduir a un
pensament autènticament matemàtic.

Maria Antònia Canals, a mesura que aprofundia en el coneixement de la didàctica
de les matemàtiques, va adoptar una actitud crítica vers el que considerava la
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matemàtica moderna. Aquesta matemàtica moderna es fonamentava en la idea
que el formalisme lingüístic s’adaptaria al desenvolupament mental de l’infant i
permetria enfrontar-se millor a l’estudi de les matemàtiques superiors.

La matemàtica moderna exigia un alt grau d’abstracció perquè treballava, entre
d’altres, amb la teoria de conjunts. Segons Maria Antònia Canals, la didàctica de
la matemàtica, a més a més de partir de la lògica com a base per a la construcció del
pensament matemàtic, havia de contenir tots els camps propis de la matèria tenint
en compte l’evolució de l’infant en cadascun d’aquests camps. Mentre es duia a
terme el debat sobre la matemàtica moderna, Maria Antònia Canals, juntament
amb altres companys, va introduir a l’escola catalana els blocs lògics de Dienes.

Els principis que Maria Antònia Canals considerava fonamentals en l’ensenya-
ment de la matemàtica van quedar recollits en la Llei orgànica d’ordenació general
del sistema educatiu (LOGSE) i posteriorment en la Llei orgànica d’educació
(LOE). Aquestes reformes educatives van canviar la concepció de l’aprenentatge:
van prioritzar l’aprenentatge funcional per davant de l’aprenentatge purament
formatiu i, a més a més, van emfasitzar el fet que cal establir vincles entre el que
sap l’infant i el que ha d’aprendre.

Canals defensava i defensa que les activitats matemàtiques han de ser divertides,
lúdiques i profitoses, però que a més a més, han de conduir a un veritable
aprenentatge de les matemàtiques. Per aconseguir això és fonamental que els
infants observin l’entorn proper, el manipulin i hi experimentin.

Després d’aquesta vivència de la matemàtica, l’infant ha de ser capaç d’imaginar
mentalment les observacions, les manipulacions i les experimentacions fetes.
Tot seguit, les haurà de representar gràficament amb dibuixos i les verbalitzarà.
Finalment, haurà de representar amb el llenguatge matemàtic escrit el procés dut
a terme.

Per a l’autora, el pensament matemàtic es construeix bàsicament a partir de la
manipulació i l’experimentació en l’entorn quotidià, i gràcies a la interiorització
progressiva de diferents capacitats matemàtiques.

Canals reivindica que la matemàtica està present dins i fora de l’aula, en molts
aspectes de la nostra vida.

1.3 El raonament lògic i matemàtic dels 0 als 6 anys

La lògica matemàtica es coneix com un determinat tipus de pensament
reflexiu que ens permetrà conèixer l’entorn en clau organitzada. Els
conceptes que es poden establir a partir d’aquest pensament són les nocions
espacials (dins, fora), temporals (abans, ara, després), de forma, de nombre,
de mesura.. i les idees de les relacions lògiques fonamentals: el tot i les parts,
les classes, etc.
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Aquests conceptes són els que ens proporcionen el marc de referència coherent del
nostre món normal del pensament mitjançant el qual ordenem i interpretem una
sèrie de successions, d’impressions i d’expressions que es presenten en el nostre
entorn.

Aquest coneixement lògic i matemàtic comença amb els primers esquemes percep-
tius i motors per a la manipulació dels objectes. A partir d’aquesta manipulació,
va formant esquemes nous més precisos que li permeten conèixer cada objecte
individualment i distingir-lo dels altres, establint les primeres relacions entre ells.
Una activitat posterior, bàsica per a la lògica, és l’agrupació dels objectes.

Aquesta primera selecció és l’origen de la classificació, amb criteris que van des
dels més subjectius i arbitraris fins als més convencionals. Els infants van elabo-
rant progressivament relacions noves entre els objectes; així, apareix l’establiment
de semblances i diferències i de les relacions d’equivalència. Aquestes, al seu torn,
donen lloc a les relacions d’ordre i les primeres seriacions d’elements, guiades per
criteris cada vegada més complexos. A partir de totes aquestes activitats, els nens
van adquirint el concepte intuïtiu de quantitat i podran utilitzar algunes nocions
(quantificadores), prèvies al concepte de nombre.

Un concepte bàsic per establir el coneixement logicomatemàtic és el de conser-
vació de la quantitat. Una vegada que van desenvolupant la lògica de classes
i de relacions, van organitzant l’espai i adquirint nocions tipològiques bàsiques,
associades a les temporals, encara que la construcció del concepte de temps és
un procés lent i gradual que els infants duen a terme a partir de les seves pròpies
seqüències temporals.

En les primeres edats, el que podríem anomenar objectiu general de l’educació
infantil no és l’adquisició d’uns coneixements, sinó la maduració d’uns processos
i la formació d’unes estructures mentals.

En les primeres edats l’objectiu de
l’educació infantil no ha de ser

l’adquisició de coneixements, sinó la
formació d’estructures mentals.

Es tracta d’exercitar en els infants les capacitats de observació, d’imaginació de
l’espai, de comprensió del món que l’envolta i de realització d’activitats que li són
útils per comprendre el món per la via psicomotriu i sensorial i alhora l’ajuden a
desenvolupar-se globalment.

Aquesta maduració global en què no només es treballen les estructures logicoma-
temàtiques, sinó que també s’ha de tenir en compte la creativitat i la capacitat
d’expressió, tant verbal com gestual o com plàstica, hauria de considerar-se
realment el primer objectiu de les matemàtiques en el període dels 0 als 6 anys.

Per tant, l’objectiu general de les matemàtiques durant el període de 0 a 6
anys és facilitar el desenvolupament global dels infants i la formació d’unes
estructures mentals.
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Adquisició d’estructures
mentals
logicomatemàtiques

Perquè els infants puguin formar
unes estructures mentals
logicomatemàtiques, durant
aquesta etapa educativa els
educadors i educadores oferiran
activitats de comparació de les
qualitats sensorials dels objectes,
d’observació de quantitats en
situacions reals, d’exploració de
l’espai, etc.

1.3.1 Objectius concrets

Perquè l’objectiu general sigui possible, els infants han de passar, durant el
període de l’educació infantil, per una sèrie d’experiències i han de tenir accés
a uns coneixements de la realitat, de les qualitats de les coses i de l’espai on
es mouen. És a partir d’aquesta experimentació que els infants aconseguiran el
desenvolupament mental.

Seguint Maria Antònia Canals, els objectius que van encaminats a la formació
d’estructures logicomatemàtiques, o més concretament a l’adquisició de la noció
de quantitat, d’operativitat concreta o d’un primer esquema mental temporal o de
l’espai en el període de 0 a 6 anys podrien ser:

• Relacionar i agrupar objectes a partir de les qualitats percebudes.

• Descobrir els nombres a través de la manipulació de les coses.

• Resoldre unes primeres relacions i operacions numèriques lligades a l’acció.

• Reconèixer i construir, amb desplaçaments i amb material, les figures i les
relacions topològiques bàsiques.

• Reconèixer aspectes bàsics del concepte de temps.

1.3.2 La lògica matemàtica abans dels 2 anys

Seguint Piaget, podríem dir que l’infant es troba en el període sensomotor. Aquest
període es caracteritza per l’exploració que fa del món que l’envolta, començant
pel propi cos i arribant fins a altres objectes o persones i fins a l’espai que ocupen.
Els infants, en fer aquestes exploracions, comencen a relacionar i, així, a elaborar
subestructures cognitives, que són com un primer coneixement de les coses i, al
mateix temps, la base per a un coneixement futur més complex.

Tal com indica el nom d’aquest període, els coneixements en aquests moments es
recolzen en la percepció sensorial i en la motricitat, sense deixar com a resultat,
segons Piaget, una imatge mental.

En aquestes edats no es pot parlar pròpiament de matemàtica, però el
que tampoc es pot oblidar és que les activitats i coneixements que fan
els infants en aquest període preparen per a l’adquisició del pensament
logicomatemàtic.

No podem pas pretendre diferenciar les activitats, ni molt menys diferenciar-les
en blocs temàtics que podem treballar com ara jocs lògics, nombres o càlcul,
mesures i geometria. Sense cap mena d’intenció de ser restrictius, sinó ben al
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contrari, conscients que això és moltíssim, podem afirmar que fer matemàtica,
dels 0 als 2 anys, es redueix a dur a terme una bona educació sensorial i una bona
psicomotricitat.

Per tant, serà més aviat des d’aquestes dues perspectives i des de la mateixa
psicologia que caldrà sempre enfocar el treball tenint molt en compte que en
qualsevol activitat treballarem simultàniament tots els aspectes de l’educació de
l’infant: pensament lògic, llenguatge oral, domini del moviment, educació estètica
i musical, capacitat d’observació, afectivitat, sentit social, etc.

Aquesta possibilitat de separar la matemàtica de la resta d’aspectes educatius en
aquesta edat, no impedeix precisar-ne alguns punts característics, que els mestres
sempre hauran de tenir en compte dins de cada activitat.

D’una banda, aquests punts poden copsar-se fàcilment pel que hem dit fins ara.
Però, de l’altra, pot ser de gran ajut enfocar tot el període al fet de precisar els
nivells que serien desitjables d’assolir quan s’arribi al final.

Els nivells que haurien de tenir els infants als dos anys per garantir unes bona
estructuració mental de tipus matemàtic són:

• Capacitat d’exploració de l’entorn.

• Saber distingir sons i gestos diferents.

• Capacitat de comparar dos objectes per les qualitats sensorials.

• Distingir “un” element, de “molts” elements.

• Reconeixement de les quantitats “un” i “dos”.

• Distingir sensorialment les qualitats geomètriques bàsiques dels objectes
(sense anomenar-les), les quals en determinen la forma. Distingir formes
iguals i formes diferents.

• Primeres relacions d’orientació espacial respecte del propi cos (davant,
darrere, lluny, a prop...).

• Inici del dibuix figuratiu.

1.3.3 La lògica matemàtica entre els 2 i els 6 anys

Material de Maria Montessori per a
l’educació sensorial. Amb ell es

poden construir torres, treballar el
concepte de gran petit, etc.

Entre els 2 i els 6 anys, com va dir Maria Montessori, la percepció sensorial i
la motricitat continuen essent els dos pilars sobre els quals es recolza l’activitat
mental de l’infant.

A mesura que l’infant interioritza les experiències i gràcies a l’aparició de la funció
simbòlica i l’inici de la descentració, l’activitat dels infants progressa moltíssim en
coordinació, i la seva estructura cognitiva s’encamina cap a una primera abstracció
i cap a l’operativitat concreta, que caracteritzen les etapes següents.
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Tenint en compte les diverses fites assolides en aquest progrés, i per facilitar
la comprensió del mestre o de la mestra, dividim tota aquesta etapa dels 2 als
6 anys en dos períodes. Aquesta subdivisió és només aproximativa, ja que el
desenvolupament de l’infant mai no pot emmarcar-se en unes fites rígides. Dins
d’aquesta divisió només estudiarem el període dels 2 als 4 anys, que és el període
on majoritàriament intervé el tècnic d’educació infantil en l’àmbit de l’educació
formal. Recordem però, que els tècnics d’educació infantil, dins l’àmbit formal,
només poden atendre els infants fins als 3 anys.

1.3.4 Període dels 2 als 4 anys

Si volem analitzar les característiques del període dels 2 als 4 anys, veurem
que els infants fan un gran exercici de la seva capacitat de relació, sempre
aplicada concretament a comparacions de dos elements (que poden ser diverses
comparacions successives). Es caracteritza per la capacitat que Piaget anomena
centració (l’infant posa tota l’atenció en la relació que està fent en el moment
present, sense recordar el que ha fet immediatament abans, i sense que li quedi
gravada cap imatge al cap per després). Just al final d’aquest període, comença a
ser capaç de contemplar tres elements alhora.

Durant aquesta etapa, els infants van passant d’una primera visió global de les
coses, de les situacions i dels conjunts d’objectes, a una visió analítica capaç de
tenir en compte tots els detalls. Això es manifesta, per exemple, en el dibuix. Per
això podríem considerar aquest període, especialment la segona meitat, com un
moment eminentment analític, en el qual els infants acaben essent capaços de fer-
ne l’anàlisi, fet que consisteix a contemplar un per un els elements que componen
un tot, distingint les característiques de cada un d’ells.

D’altra banda, també són capaços de fer correspondències d’un en un, però sempre
per qualitats. No tenen encara la noció de quantitat com a tal, i necessiten tot aquest
període per passar de la noció intuïtiva de l’1 i del 2, a la noció molt més complexa
del 3 i del 4.

Pel que fa al coneixement de l’espai, al començament del període els infants
comencen a construir un esquema o una imatge mental de l’espai, que Piaget
anomena representació mental. Per tant, segons la seva terminologia, es troben
a l’inici del període “representatiu”, que durarà fins a l’adolescència. En aquest
primer temps, els infants van fent el seu esquema mental de l’espai incorporant-
hi únicament les propietats geomètriques més fàcils, que són les topològiques
(línia, superfície, volum); en canvi, encara no incorporen les propietats derivades
d’aquestes (línia recta, superfície plana...), tot i que les capta des del punt de vista
de la percepció sensorial.

Nivells que haurien de tenir els infants als quatre anys per garantir unes bona
estructuració mental de tipus matemàtic:

• Capacitat d’execució de moviments diferents corresponents a diferents
ordres rebudes.
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• Primera coordinació de so i moviment.

• Capacitat de classificar i seriar elements per criteris difícils, sempre que
siguin qualificatius.

• Capacitat d’agrupar objectes per afirmació o per negació d’alguna qualitat.

• Aptitud per començar les ordenacions per qualitats, que es manifesta en la
capacitat d’ordenar tres elements (per volum o llargària).

• Indici de correspondències per quantitat. Saber on n’hi ha “més” o “menys”,
treballant amb grups que no passin de cinc elements, però que no siguin tots
iguals.

• Coneixement de les quantitats 3, 4 i 0.

• Adquisició dels primers ritmes de temps (dia, nit, matí, tarda...).

• Assoliment de l’esquema mental de les nocions topològiques bàsiques.

• Inici de la distinció entre la línia recta i corba; entre superfície plana i corba.

• Comprensió dels primers simbolismes gràfics.

1.3.5 Què és la lògica matemàtica?

Les relacions lògiques són a la base del coneixement matemàtic.

El nivell més elemental de la construcció de coneixement lògic i matemàtic hi
ha la capacitat per fixar-se en una característica d’un objecte i prescindir d’altres
característiques que també pugui tenir, per exemple, un mocador “és de color
vermell” i prescindir en aquell moment de si és gros, petit, quadrat o rectangular
i d’un tipus de roba o un altre.

Les qualitats més a l’abast per iniciar aquesta tasca són les perceptibles amb els
sentits, és a dir, forma, color, mida, guix, textura, etc. Més endavant es podrà
treballar amb qualitats que ja no són perceptives, com ara la utilitat.

Aquesta possibilitat d’identificar, discriminar o abstraure (en el sentit de “retirar
de” o “treure de”) una qualitat es necessària per poder establir relacions. Així
, per exemple per poder dir en comparar dues coses que “són del mateix color”
cal haver abstret el color de cadascuna i haver-les posat en relació. Relacionar
objectes, com hem pogut comprovar a la nostra aula és quelcom que es fa
mentalment.

En la primera infància s’hauran de propiciar i construir tres operacions lògiques
substancials que són: la classificació, la seriació o ordenació i la correspondència.
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La classificació

Classificació segons la forma amb
els blocs lògics de Dienes

La repetició de relacions buscant sempre la mateixa característica, és el camí que
ens porta a la classificació. Això és el que passa quan, per exemple, després
de relacionar dos objectes de color blau al dir “són del mateix color” repetim la
mateixa relació diverses vegades i formen un grup de sis o set objectes de color
blau. Aquesta seria l’estructura més senzilla de la classificació. Tota relació
d’equivalència (igualtat o semblança), en ser aplicada a un conjunt, produeix
una classificació, i a la inversa, tota classificació és en realitat una relació
d’equivalència.

Però això s’amplia quan per un mateix univers d’objectes es classifica de diverses
maneres. En aquest cas es necessari construir dos tipus de relacions lògiques: la
pertinença i la inclusió. La pertinença és la relació que s’estableix entre cada
element i la classe de la que forma part. Per la seva part la inclusió és la relació
que s’estableix entre cada subclasse i la classe de la que forma part, de tal manera
que permet determinar quina classe és major i, per consegüent, té més elements
que la subclasse.

També ens podem trobar amb situacions en les quals un mateix element pertany a
més d’un grup alhora, i aleshores parlaríem d’intersecció.

Ordenació

Si a la classificació s’hi arriba quan en comparar trobem que diversos elements
s’assemblen, comparteixen unes mateixes característiques. Si en comparar valo-
rem diferències, que potser de mida, de gruix, de color, d’alçada de textura, etc.,
llavors es pot ordenar i per fer-ho cal relacionar dos elements i al mateix temps
coordinar aquesta relació amb les altres que s’hagin fet o que es faran.

Així, per exemple si volem ordenar una sèrie de fustes d’acord amb la seva
llargada, cal agafar-ne dues per iniciar la sèrie, a continuació qualsevol altra
fusta l’haurem de relacionar amb l’ordenació que hem fet anteriorment, i així
relacionant i coordinant-ho, amb les relacions ja fetes, es va construint la sèrie.
(és relativament fàcil que els nens ordenin de manera perceptiva, sense que hi
intervingui cap mena de raonament, en cas que només s’ordenin tres, quatre o
cinc elements). Aquestes connexions relacionals multijectives suposen superar la
centració en un sol aspecte, típica del nen fins als 4 anys, i entrar en la capacitat
de fixar-se en diversos aspectes al mateix temps. Aquest nivell operatori requereix
una major coordinació.

Val la pena presentar ordenacions d’alçada i de llargada, però també de gruix de
to de color, etc. perquè cada una aporta els seus matisos i ajuda a formar-se una
idea d’ordenació més completa.

L’ordenació afecta molt directament tots els aprenentatges matemàtics. Els
nombres naturals suposen una ordenació perfecta en què cadascun representa un
element més que l’anterior i un menys que el que ve a continuació, cal poder
ordenar coses per ordenar nombres.
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Cal remarcar que aquestes activitats corresponents als dos tipus més importants de
relacions tenen un paper molt important perquè constitueixen la base i el fonament
de tot el desenvolupament del pensament lògic i matemàtic.

És important observar com Maria Montessori va tenir la intuïció que això era així,
i va fer dels aparellaments i les ordenacions els dos eixos a l’entorn dels quals es
construeix tota l’educació sensorial del seu mètode.

Anys després Piaget ens assegurarà que les relacions d’equivalència són el primer
exercici mental del nen i que, més tard, les relacions d’ordre són el segon pas
necessari per assolir la noció de quantitat.

Seriacions

Seriació qualitativa de quatre
objectes

Són la repetició d’una col·lecció d’elements, respectant sempre un ordre preesta-
blert de situació en l’espai, o bé un ordre en el temps. En aquest segon cas es
converteixen en els ritmes o seqüències temporals.

Les seriacions, en realitat, no són més que correspondències del tipus més senzill
possible, anomenades “per còpia”: a cada element de la sèrie model el nen fa
correspondre un altre d’igual, en la sèrie que construeix. No són una veritable
relació d’ordre en el sentit que hem definit abans, però suposen sempre una certa
noció d’ordre de punt en l’espai. A més a més de tots aquests aspectes qualitatius,
en les seriacions apareix sempre un aspecte quantitatiu.

Correspondència

Correspondència, a cada cargol el
seu forat

La correspondència terme a terme o biunívoca és l’operació a través de la qual
s’estableix una relació d’un a un entre elements de dos conjunts. Per exemple, si
tenim una sèrie d’animals i una sèrie de casetes i diem “cada animal es fica a la
seva caseta”. Es tracta d’una relació de comparació entre dos elements, un del
quals l’agafem d’un conjunt i l’altre d’un altre.

1.3.6 La mesura dels 0 als 6 anys

La noció de mesura “s’edifica” a partir de la quantificació de magnituds contínues.
Les magnituds contínues corresponen a qualitats dels objectes que són suscepti-
bles d’augmentar i disminuir.

El pam és una mesura relativa

Parlem de mesurar quan ens referim a valorar certes magnituds en relació o
en comparació amb unes unitats. Les magnituds que trobem més sovint en
la vida diària: longitud, superfície, volum, capacitat, massa, temps, etc.

Per la naturalesa que té, la mesura es relaciona amb el coneixement de l’espai; i



Expressió i comunicació 29
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i

l'expressió logicomatemàtica

La longitud és la magnitud
més fàcil, després el pes,
seguidament la capacitat i
finalment el temps.

també amb els nombres i les operacions, ja que qualsevol resultat d’una mesura
s’expressa amb un nombre.

La llargada d’una paret o el pes d’una capsa no els podem “comptar” com
comptaríem un grup de pomes, d’una en una. Per quantificar aquestes magnituds
(la llargada, el pes, el volum, la capacitat, el temps, etc.) podem utilitzar diverses
estratègies:

• La més elemental (encara que no és aplicable en totes les situacions) és la
comparació directa. Davant del dubte entre quin de dos pals és més llarg, la
manera més fàcil és acostar-los i decidir per comparació.

• Però no tot ho podem mesurar comparant directament, algunes coses és
impossible acostar-les físicament per comparar-les , i en altres ocasions
és difícil apreciar diferències mínimes. Això obliga a utilitzar formes de
comparació indirecta, és a dir, a través d’un element intermediari. Per
exemple, podem amidar una paret amb una corda i després col·locar la corda
sobre l’altra paret. Quan veiem si la corda queda curta o si, al contrari, en
sobra, podrem decidir quina de les dues té més llargada.

• Finalment, podem determinar una unitat inclosa en la magnitud que volem
mesurar i comparar a partir d’aquesta mesura. En el cas de la longitud, la
unitat pot ser, per exemple, un llibre o el perfil d’una mà, o qualsevol altre
objecte que puguem tenir repetit amb el qual podrem cobrir la llargada i
comprovar quantes vegades hi cap. Durant l’etapa d’educació infantil, ens
referim sempre a unitats que no són convencionals; és a dir, no ens referim
en cap moment al metre, ni al quilo o al litre, sinó a unitats que tenen un valor
en l’àmbit en què han estat escollides. Més endavant veurem les dificultats
que comporta l’ús d’aquestes unitats.

Encara que els procediments són els mateixos i la progressió de dificultat també, no
totes les magnituds presenten les mateixes dificultats: la longitud és la magnitud
més assequible perquè es pot percebre fàcilment; el pes ja costa més, pensem en
les dificultats que hi ha per aïllar pes i volum. La capacitat es presta més a confusió
que el pes, ja que la forma del recipient enganya. Per tant, podrem avançar menys
en aquesta magnitud que en d’altres. En aquest sentit, fem referència a les nocions
de conservació, en aquest cas de la quantitat extensiva, que es caracteritza per la
quantificació de les magnituds contínues.

El temps és la magnitud més difícil de mesurar i és molt important prendre’n
consciència. No és fàcil fer-ne comparació directa ni indirecta. Cal passar molt
aviat a les unitats de mesura. Em l’educació infantil és molt important ajudar a
prendre consciència dels ritmes i les repeticions temporals i buscar maneres de
registrar-ho per ajudar a trobar punts de referència.



Expressió i comunicació 30
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i

l'expressió logicomatemàtica

1.3.7 Els nombres i el càlcul dels 0 als 6 anys

Les activitats lògiques permeten a l’infant anar estructurant la ment, anar desen-
volupant la capacitat de raonar; i sobretot anar interpretant el món que l’envolta,
però a més totes aquestes activitats preparen i estructuren la ment per definir
agrupacions segons les característiques quantitatives, relacionar-les o bé operar-
hi.

El nombre

Segons la seva hipòtesi de Piaget i Szeminska, l’adquisició del nombre és
paral·lela al desenvolupament del raonament logicomatemàtic. El nombre es va
adquirint etapa per etapa, com a síntesi de les dues estructures logicomatemàtiques
elementals. A partir de la conjunció en un sol sistema de dos tipus de relacions
que l’infant estableix entre els objectes, que són l’ordenació i la classificació
(l’agrupament de la inclusió jeràrquica o de classe), podrà construir el concepte
de nombre.

D’una banda, ja coneixem els errors propis de la canalla en comptar, se salten
nombres i en compten de més a la vegada. Això vol dir que el nen o la nena no sent
la necessitat lògica de posar els objectes en un ordre que li permeti assegurar-se
que no se’n deixa cap o bé que en compta de més. L’única manera que tenim d’estar
segurs que no passen res per alt és posar-los en ordre, però no necessàriament ha
de ser un ordre especial, l’important és que el nen els ordeni mentalment.

L’addició és l’inici de les operacions
aritmètiques

Si l’ordre fos l’única acció necessària, els objectes no podrien quantificar-se, el
nen en podria considerar un, cada cop que compta, en lloc de considerar el grup
de varis. Per quantificar els objectes com un grup, l’infant ha d’establir una relació
jeràrquica entre ells, cosa que significa que el nen inclou mentalment l’1 en el 2,
el 2 en el 3, el 3 en el 4, etc. Quan al nen o la nena se li presenti una agrupació
d’objectes, només podrà quantificar el conjunt numèricament si pot establir entre
els objectes una relació en què es sintetitzi l’ordre i la inclusió jeràrquica. Pensem
en el cas d’una nena de 4 anys: pot ser capaç de numerar correctament una
col·lecció de quatre objectes; en canvi, si aquests quatre objectes els dividim en
dos subconjunts o subclasses, és molt probable que pensi que aquests subconjunts
no equivalen a la mostra total inicial.

Aquesta unió de les estructures logicomatemàtiques elementals no es generalitza
de seguida a tots els nombres, sinó que actua progressivament, la qual cosa
permet verificar que es tracta d’un procés sintètic i constructiu. Cal repensar la
importància d’establir relacions entre tot tipus de continguts. D’aquesta manera,
el pensament de l’infant es fa més mòbil i un dels resultats d’aquesta mobilitat és
l’estructura logicomatemàtica del nombre.

Piaget va voler demostrar que el nombre no és una cosa que es conegui per intuïció
de forma innata, o empíricament per observació, sinó que fa diversos anys que
es va construint. No serà fins als 6 i 7 anys que l’infant arribarà al principi de
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Podeu trobar les activitats
de Carme Barba a la
secció Adreces d’interès
del web del mòdul.

conservació i, si el nen o la nena no el té, difícilment podrà adquirir la noció
de nombre. Abans d’això, hi ha una acomodació excessiva i canviant segons les
aparences de la realitat (centració perceptiva). La conservació del nombre implica
pensar que la quantitat roman igual quan s’ha variat la distribució espacial dels
objectes. La idea, per tant, és construir una estructura numèrica que li permeti
considerar els objectes numèricament, més que espacialment.

Tot això ens ha d’ajudar, com a educadors o educadores, a entendre la diferència
entre comptar de memòria i comptar amb un significat numèric. El significat
numèric només pot venir de l’estructura logicomatemàtica construïda per l’infant
al cap, si bé és veritat que hi ha d’haver els nombres parlats i escrits a l’ambient
perquè els infants s’hi comencin a interessar, i que per a la majoria d’infants
aprendre a comptar és tota una diversió.

El càlcul

Com ja hem dit, per poder operar entre diferents nombres de manera comprensiva,
no solament mecànicament, cal tenir adquirida la noció de quantitat i la realització
d’operacions van de la mà, són simultànies.

El primer càlcul ha de ser amb experimentació, que es concreta amb l’ús de molts i
diferents materials manipulables. Després ve el càlcul mental, exacte o aproximat,
que és l’objectiu prioritari del càlcul. És impossible calcular mentalment si no es
comprèn bé l’operació que es fa i les característiques dels nombres.

En aquest sentit, Carme Barba ha elaborat un material propi per treballar el càlcul
mental en l’educació infantil. L’autora ens diu que si des de petits s’habituen a no
comptar les quantitats que poden percebre visualment, sinó a comptar a partir de
la col·lecció quan sumen dues quantitats, a començar per la quantitat més gran i
continuar per la més petita, a utilitzar fets coneguts (dobles, descomposicions dels
nombres fins a 10) per facilitar la resolució d’algunes operacions, hauran adquirit
una bona estructura mental per respondre en el futur de càlculs amb nombres més
grans.

1.3.8 La geometria dels 0 als 6 anys

L’espai fa referència als aspectes quantitatius de la realitat. L’infant interacciona
amb el seu entorn des del moment que neix. Al poc temps comença a diferenciar
i discriminar els diferents objectes que l’envolten, és el que diem invariant de
l’objecte.

Aquesta diferenciació i discriminació dels objectes ajuda a interioritzar unes
nocions geomètriques que es consideren bàsiques, com ara les dimensions dels
objectes, les línies rectes i corbes, la superfície plana i corba, el límit de frontera
o regió, l’obert i tancat, el dins i fora, etc.

Amb les primeres experiències
comencen a assentar-se les
relacions amb l’entorn.
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Aquestes experiències espontànies amb l’espai fan conèixer les característiques
dels objectes, entre les quals les formes, que són la llavor per establir i interioritzar
els conceptes de les diferents figures geomètriques.

L’infant reconeix les formes i els cossos geomètrics més elementals en objectes
de la vida quotidiana i relaciona el concepte de forma o cos geomètric amb la
forma dels objectes concrets observats fent afirmacions del tipus “la seva forma
s’assembla a...”. Les primeres figures geomètriques són el cercle, el quadrat, el
triangle i el rectangle, i els primers cossos geomètrics són l’esfera i el cub.

Els infants, des de ben petits, comencen a utilitzar aquestes nocions en relació
amb el seu propi cos. Posteriorment, comencen a utilitzar sistemes de referència
externs al propi cos que permeten establir l’orientació relativa de qualsevol objecte.
La idea és crear propostes per desenvolupar una primera representació mental dels
espais i de les formes i conèixer-ne característiques i transformacions.

Què és la geometria?

La geometria és la branca de les matemàtiques que estudia l’espai, els cossos
que ocupen aquest espai i les relacions que s’estableixen entre ells.

Els temes relacionats amb la geometria són bàsicament la situació a l’espai i el
coneixement de les formes.

Coneixement de l’espai
Totes les nocions espacials d’orientació, situació i distància estan, en principi,
relacionades amb l’esquema corporal i motricitat pròpies. Per aquesta raó, el
coneixement de l’espai no es pot separar mai d’un coneixement correcte de
l’esquema corporal. Per orientar-se a l’espai, cal orientar-se en el propi cos,
trobant-hi els punts d’orientació amb referència les tres dimensions: dalt/sota; al
davant/al darrere; a un costat (dreta)/ a l’altre (esquerra).

L’exploració de l’espai en l’infant comença, per tant, amb el moviment propi
del seu cos. Reconèixer i situar els objectes de l’entorn i establir-hi una relació
permeten al nen o nena orientar-se espacialment. A mesura que creix, té
més capacitat per situar els objectes que estan presents i comença a construir
mentalment l’espai, és a dir, l’organitza.

En el coneixement de l’espai parlaríem de dues fases:

D’una banda, l’estàtica –que tracta de situar què tenim al davant, què tenim al
darrere, a la dreta i a l’esquerra, a dalt i a baix; i la dinàmica –que és el mateix
però en moviment, és a dir, anar endavant o endarrere, a la dreta o a l’esquerra i
amunt i avall.

Cal considerar sempre el punt de vista de l’infant, ja que en aquestes edats
difícilment es poden posar al lloc d’un altre i imaginar el que veu davant seu algú
que està en una posició diferent.
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Coneixement de formes

Les característiques principals que defineixen les figures són: ser obertes o
tancades, tenir els costats o les cares rectes o corbes i tenir una dimensió, dues
o tres.

Partint d’aquestes característiques, es poden fer tota mena de comparacions i
classificacions.

També cal tenir en compte les transformacions (les més clàssiques són les
simetries), els girs i les translacions, que en aquest cicle tractarem d’una manera
molt intuïtiva.

1.3.9 La resolució de problemes dels 0 als 6 anys

És recomanable partir, sempre que sigui possible, de situacions que es puguin
donar a la vida real, si més no de situacions que els infants puguin imaginar
fàcilment.

Convé que els problemes es treballin i es plantegin amb formes diferents, des de
diferents punts de vista. De vegades manipulant, d’altres amb dibuixos, amb jocs i
sempre que sigui possible, aprofitant un fet imprevist. No és bo començar sempre
amb la mateixa expressió, ni acabar amb la mateixa pregunta. A l’aula més que
problemes els podem anomenar situacions o fins i tot a veure què passa si...

Un dels aspectes més interessants dels problemes és l’anàlisi de la situació que
ens obliguen a fer i els comentaris que seguiran després.

Els problemes han de provocar en els infants una sèrie de relacions i operacions
numèriques a partir d’una situació. Per això, moltes vegades no hi haurà una única
solució possible. Cal donar lloc a la iniciativa i a la creativitat dels infants per
trobar diferents solucions. El que solem dir un problema obert.

L’infant ha de tenir sempre la màxima llibertat respecte de la manera de resoldre
el problema, utilitzant els mitjans de què disposa. La intervenció del mestre o
de la mestra s’ha de limitar a ajudar a comprendre la situació plantejada. En tot
cas, un cop resolt el problema, els podem demanar què han fet, ja que sempre és
convenient expressar l’acció feta.

1.4 Mecanismes que intervenen en l’adquisició del llenguatge
logicomatemàtica

Com és sabut, l’estructuració del pensament es desenvolupa i perfecciona al llarg
de l’etapa infantil, i utilitza com a mitjà molt important per a aquest procés
l’adquisició de continguts logicomatemàtics. Algunes accions o mecanismes
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La manipulació

La manipulació i experimentació
directa permeten al nen

descobrir si un objecte és rodó o
rectangular, gran o petit, llarg o
curt, pesant o lleuger, si n’hi ha

molt o poc, etc. Aquesta
discriminació permet iniciar-se

en la classificació i ordenació del
món.

faciliten l’adquisició d’aquests continguts, els més importants dels quals són la
manipulació, la imitació, la classificació i la representació.

1.4.1 Manipulació

L’infant agafa els objectes, els toca i se’ls emporta a la boca, proporcionant-li
aquestes accions un gran plaer i satisfacció. De fet, la manipulació és el millor
camí que utilitza el nen o la nena per al coneixement del món que l’envolta.
Aquesta activitat s’inicia molt aviat i és la font de tot coneixement dels objectes i
realitats externes observables.

La manipulació o experimentació permet a l’infant conèixer el món que l’envolta
des de ben nadó i s’entén com a cabdal per al coneixement dels objectes i les
relacions entre ells. Cal incidir en la diferenciació entre el coneixement físic
i el coneixement logicomatemàtic. El primer permet captar la realitat externa
observable mitjançant els sentits, com ara la forma, el pes, el color, la grandària,
etc. El segon permet captar les relacions que s’estableixen entre els objectes, com
ara comparar i ordenar, i establir-hi correspondències.

El coneixement físic permet captar la realitat externa observable: el color,
el pes, la forma, etc. La captació externa a traves dels sentits facilita la
percepció de l’entorn, l’infant va actuant per tempteigs successius, així
aconsegueix enroscar, formar columnes, etc., arribant a una aproximació de
les propietats més rellevants.

El coneixement logicomatemàtic consisteix en les relacions que
s’estableixen entre els objectes: classificar per el color, suposar que
és més llarg que..., més petit que...Més endavant la manipulació el portarà
amb la comparació d’objectes dos a dos, establint relacions entre ells, a
aquest tipus d’acció l’anomenem correspondència: posar el tap a l’ampolla
corresponent, la bata a la seva perxa, etc.

La manipulació es pot considerar com una activitat mental ja que duu al coneixe-
ment. Aquesta activitat mental pot ser inconscient o conscient, és amb l’activitat
conscient amb la que es capten les propietats dels objectes i que condueix a unes
relacions i a unes conclusions que duen al vertader coneixement intern.

La manipulació l’infant l’exercita a través de l’activitat lúdica. Primer serà amb el
joc anomenat exploratori, on interpreta la informació sensorial: després serà amb
el joc experimental amb el que establirà relacions confrontant, provant, aplicant
esquemes de coneixement i observant resultats (transvàs d’aigua, pastetes...).
Més tard començarà amb el joc de precisió, que exigeix una habilitat manual, i
finalment arriba al joc creatiu i constructiu, per això necessita reconèixer i haver
explorat unes característiques que el duran a uns resultats.



Expressió i comunicació 35
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i

l'expressió logicomatemàtica

Exemple d’imitació

Imaginem una situació en que un
nen o una nena va en cotxe amb
la mare, si l’infant imita un
moviment com si tingués un
volant en el trajecte parlarem
d’imitació immediata, però si en
arribar a casa agafa una cadira
seu i fa el mateix moviment ,
parlarem d’imitació diferida.

1.4.2 Imitació

La representació és el moment en què l’infant és capaç d’atribuir un símbol a un
objecte o fet, una vegada l’ha manipulat i ha experimentat amb ell. El procés
d’assignació d’un símbol a un objecte és subjectiu en un primer moment, perquè
li assigna un símbol semblant a la realitat que és la seva representació. En un
segon moment és capaç d’assignar símbols arbitraris i convencionals que no tenen
perquè guardar relació amb l’objecte que representen.

En la fase de representació cal destacar el paper que té en l’infant la imitació.

La imitació li permet passar de conductes motrius directes a conceptes simbòlics
i abstractes. Cal diferenciar entre la imitació immediata, que es produeix en un
primer moment, i la imitació diferida que és posterior.

Imitació immediata i present: És a dir, l’infant executa quasi simultàniament el
que veu i el que li mostra el o la adult. Per exemple: posar una figura dins, amagar
un objecte, posar al damunt de...

Imitació diferida i representada mentalment: Per exemple quan l’infant sense
la presència ni ajuda de l’adult introdueix, guarda, escolta, classifica, ordena...
Realitza totes aquelles accions observades o descobertes en altres persones.

En la imitació immediata el model a imitar està present, mentre que a la diferida
és absent i l’infant representa mentalment la situació que imita.

La imitació diferida és un tipus d’acció acosta a l’experimentació, ja que a la
vegada que es realitza s’acompanya del procés mental que fixa el coneixement: el
que es veu en el moment, s’imita de manera diferida i es representa mentalment.

1.4.3 Classificació

La classificació és un instrument intel·lectual que permet a l’infant organitzar de
manera espontània la realitat que l’envolta. D’aquesta manera por ordenar els
objectes segons la seva semblança i diferenciar-los i reconèixer-los com a similars
sense necessitat de ser idèntics.

Classificar és una acció fonamental del coneixement logicomatemàtic que
consisteix a agrupar els diferents objectes a partir de les semblances comuns
entre ells.

Un objecte pot pertànyer a diferents grups en funció de la característica comú
que establim per agrupar-los. D’aquesta manera, davant d’una caixa de peces de
construcció un infant pot fer agrupaments segons el color de les peces, segons la
grandària de les peces o segons la forma de les peces.
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Es tracta únicament d’establir un criteri comú d’agrupament, que pot ser qualitatiu
o quantitatiu.

Els primers esquemes d’acció: xuclar, moure, agitar, etc., són accions on s’inicia
la diferenciació. Les accions de reunir, separar, fer pertànyer a un grup i la
reflexió i interiorització de les seves pròpies accions, són el camí que el conduirà
a l’abstracció de les característiques dels objectes.

Aquesta activitat portarà a l’infant a abandonar la centració d’una característica
d’un objecte per a considerar-lo des de diferents atributs, això li permetrà establir
relacions de tipus operatiu, és a dir, relacionar i establir sistemes d’inclusió o de
subcategorització. Parlarem de coneixement logicomatemàtic, doncs són capaces
d’apreciar i establir diferències i semblances.

Un aspecte que cal tenir en compte a l’hora de fer agrupaments és la seva naturale-
sa. Podem parlar de tres tipus d’agrupaments de menys a més complexos. A escala
més rudimentària, i en els primers anys de vida, l’infant arriba a fer agrupaments
per establir com a criteri les característiques més evidents de l’objecte, com poden
ser la forma o el color. En un segon moment, estableix agrupaments funcionals en
els quals els diferents objectes agrupats són complementaris. Per últim, l’infant és
capaç de fer agrupaments segons les característiques més abstractes de l’objecte
seguint criteris de classificació lògica i jerarquitzada. Per arribar a aquest grau
d’abstracció cal que l’infant posseeixi un bon nivell semàntic i sintàctic del
llenguatge oral, cosa que no s’aconsegueix fins als vuit o nou anys d’edat

L’infant comença a fer agrupacions segons un criteri qualitatiu. Aquestes agrupa-
cions són l’inici dels conjunts, ja que es formen amb els objectes que tenen una
característica en comú. L’evolució dels primers agrupaments va dels agrupaments
espontanis als dirigits és la següent:

• Els agrupaments espontanis són els primers que es produeixen, i es regeixen
per la intuïció de l’infant sense seguir cap tipus de lògica.

• Els agrupaments amb un únic criteri es produeixen quan l’infant és capaç
de seguir tot el procés d’agrupaments d’objectes fins al final seguint aquest
únic criteri, sense canviar a mig procés.

• Els agrupaments dirigits es produeixen quan l’infant és capaç d’acabar tot
el procés de classificació seguint la consigna que li marca l’adult sigui o no
del parer de com ho faria ell.

Es podria dir que hi ha un quart moment classificatori, que es produeix quan
l’infant té la capacitat de fer subclassificacions, és a dir, crear agrupaments dins
dels grups creats prèviament, establint un segon o fins i tot un tercer criteri de
classificació.
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1.4.4 Representació

La representació acosta a l’infant a la diferència i coordinació entre significat i
significant, és a dir, entre la realitat i el valor arbitrari simbòlic, aspectes essencials
en el coneixement logicomatemàtic.

En un començament apareix un símbol, a aquest se li assigna un valor o relació
subjectiva amb la realitat que representa. Per exemple Unió, molts, etc. Més tard,
pareixerà el signe de valor arbitrari i convencional, és a dir que no guarda relació
signe-realitat, per exemple: = igual, > més gra que, etc. A partir d’aquest moment
es podrà iniciar el coneixement dels números naturals.

Bruner va estudiar la representació mental, i segons l’autor el comportament
de l’individu no depèn exclusivament dels estímuls externs, sinó que l’individu
transforma la informació que li arriba per mitjà de tres sistemes de representació
mental:

• La representació enactiva o d’acció es val d’esdeveniments passats que
es produeixen gràcies a unes respostes motrius apropiades. Amb aquest
tipus de representació l’infant representa els esdeveniments, els fets i les
experiències per mitjà de l’acció i de les sensacions que hi percep.

• La representació icònica o imaginativa es val d’imatges i esquemes espaci-
als per representar el seu entorn. Segons Bruner, és necessari haver adquirit
un determinat grau de destresa i pràctica motrius perquè es desenvolupi
la imatge corresponent. A partir d’aquest moment és la imatge la que
representa les accions conductuals.

• La representació simbòlica es val de símbols per representar el món.
Aquests símbols, en la majoria d’ocasions, són abstractes i permeten fer
hipòtesis sobre objectes mai vistos ni manipulats. Aquests tipus de repre-
sentació són l’inici de la tercera fase del pensament logicomatemàtic.

1.5 Alteracions del llenguatge logicomatemàtic

El trastorn en el desenvolupament de la lògica matemàtica es coneix com a dis-
calcúlia de desenvolupament o dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques
(DAM), un trastorn poc conegut i difícil de diagnosticar abans dels sis anys, ja
que generalment se’n comencen a observar indicadors en l’educació primària. Per
exemple:

• Errades en el dictat de nombres

• Utilitzar els dits per comptar

• Dificultats a l’hora de comptar enrere
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• Dificultats a l’hora de fer càlculs aproximats

• Dificultats per saber quina és l’operació necessària per resoldre un problema

• Dificultats a l’hora de memoritzar les taules de multiplicar

• Alteracions perceptivovisuals

• Problemes d’orientació en l’espai

• Problemes d’esquema corporal

La discalcúlia és un trastorn caracteritzat per una alteració específica
de la capacitat d’aprendre coneixements matemàtics (especialment els
coneixements aritmètica bàsics d’addició, subtracció, multiplicació i
divisió), no explicable per un retard mental generalitzat o per una escolaritat
clarament inadequada.

La intervenció sobre la discalcúlia, quan aquesta és detectada de manera precoç,
acostuma a donar bons resultats. Malauradament, poques vegades és diagnostica-
da, ja que es dóna per segur que no tothom “ha de ser bo en mates”.

Tot i que diagnosticar trastorns en edats primerenques pot ser de vegades con-
traproduent, això no impedeix que els educadors i educadores infantils que
duen a terme un procés sistematitzat d’ensenyament-aprenentatge de la lògica
matemàtica puguin estar alerta dels possibles retard en el seu assoliment. Poden
utilitzar com a possibles indicadors:

• Problemes de memòria amb coneixement logicomatemàtic

• Dificultat a l’hora de fer classificacions, seriacions...

• Dificultat en la construcció d’esquemes de coneixement

• Dificultats a superar l’etapa preoperatòria (ancoratge en l’egocentrisme,
l’artificialisme, l’animisme...)

La discalcúlia pot aparèixer sense la presència de cap altra alteració del desenvo-
lupament, però sovint es dóna en infants que tenen associats altres trastorns com
poden ser la dislèxia o el TDAH.

A l’hora de proposar activitats de lògica matemàtica, haurem de tenir en compte
la situació sociocultural de l’alumnat i els diferents estils cognitius i els diversos
ritmes d’aprenentatge.

En altres paraules, les activitats estaran lligades a la vida quotidiana, a la seva
realitat, i donaran oportunitats a tot l’alumnat d’avançar, sense esperar que els
nivells siguin els mateixos.

En els casos més greus, poden tenir un tractament diferenciat fora de l’aula.
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2. Recursos, activitats i avaluació de l’expressió i comunicació
logicomatemàtica dirigits als nens i les nenes

La selecció dels recursos i les activitats per a la lògica matemàtica és de vital
importància si volem generar una bona estructura logicomatemàtica des de la
més petita infància. Una intervenció adequada no només és avantatjosa per a les
etapes següents de l’escolarització, sinó que actua de manera preventiva sobre els
possibles trastorns que potencialment poguessin aparèixer.

2.1 Recursos didàctics i aplicacions característiques per al
desenvolupament de l’expressió logicomatemàtica en la infància

A l’hora de fer qualsevol intervenció educativa en la primera infància, no podem
oblidar que el desenvolupament saludable de l’infant es fa de manera globalitzada:
no és desitjable desenvolupar estructures logicomatemàtiques oblidant altres
aspectes del desenvolupament.

2.1.1 Estratègies metodològiques

Sempre que planifiquem i executem accions pròpies del procés d’ensenyament-
aprenentatge ens hem de plantejar quines seran les línies generals d’actuació que
seguirem.

A l’hora de treballar la lògica matemàtica, ens hem de plantejar el mateix que amb
qualsevol altre aspecte de coneixement. Per tant, alguns dels punts que hauríem
de tenir en compte per treballar el llenguatge logicomatemàtic són els següents:

• Perspectiva globalitzadora del procés educatiu. En educació infantil no
té gaire sentit treballar els diferents aspectes de la realitat de manera
disciplinària, ja que l’infant entén el món com un tot.

• El procés és més important que el resultat. En educació infantil, intentem
treballar la manera de fer, d’entendre quins són els processos i les relacions
entre objectes, sense que tinguem com a finalitat aconseguir un resultat
concret. Això no significa que hàgim de descuidar la reflexió i el control
per tal de donar respostes precipitades.

• Cal crear el dubte per plantejar el conflicte cognitiu. El llenguatge lo-
gicomatemàtic ens facilita el coneixement dels atributs dels objectes i
les seves relacions per acabar generalitzant característiques generals del
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funcionament del nostre entorn. Mitjançant la presentació de problemes
que no es poden explicar amb els arguments propis de l’infant, se li presenta
el dubte i la cerca d’altres possibles resolucions que fins aleshores no ha
tingut en compte. Les noves respostes ajuden a reorganitzar el raonament
de l’infant i a avançar cap a la concepció més real del món.

• La dificultat de les activitats augmenta segons les capacitats dels infants. S’-
ha descrit que la interiorització de conceptes i nocions logicomatemàtiques
evoluciona amb l’infant. Amb aquesta premissa l’ordre de presentació dels
diferents aspectes és d’allò concret a allò abstracte i d’allò general a allò
particular.

• L’activitat és el principi del desenvolupament del pensament. Sense explo-
ració i observació l’infant és incapaç d’arribar a representar i a abstraure
posteriorment. Els primers dos anys de vida són totalment sensoriomotors
i, per tant, el coneixement que pugui tenir del seu entorn dependrà, en bona
part, de les experiències manipulatives de què hagi disposat.

• Les activitats parteixen de l’experiència i la manipulació directa, ús del
material concret, i indirecta, representació en imatges, làmines i fitxes de
l’observació, de la percepció i de la verbalització de les accions. Tan im-
portant per interioritzar els conceptes matemàtics és manipular directament
com de manera representativa, pas previ per generalitzar.

La verbalització de fets i accions facilita la comprensió de conceptes i accions, i
ajuda a reorganitzar el raonament.

• Les accions de la vida quotidiana com a punt de partida de les activitats
logicomatemàtiques. El fet de tenir com a punt de partida allò més immediat
per a l’infant i relacionar-ho amb el món matemàtic projecta la idea que la
lògica matemàtica és a tot arreu i que es pot aplicar a les nostres accions
diàries.

• Cal presentar les nocions en formes variades i diferents situacions perquè
pugui generalitzar els descobriments. Si sempre presentem les mateixes
activitats tipus es fa difícil arribar a una concepció abstracta de la realitat,
ja que sempre ens quedem en l’aplicació concreta. La presentació de
diferents camins per arribar a la mateixa conclusió facilita aquest procés
generalitzador.

• L’activitat lúdica com a principi bàsic de relació de l’infant. L’infant es
relaciona a partir del joc. Aquesta manera de fer amb l’entorn i els altres li
permet conèixer els objectes i les seves relacions. Jugant el nen puja, baixa,
va cap a un costat, cap a l’altre, assenyala, observa, toca, etc.

• L’educador o educadora com a facilitador/a del coneixement. L’educador
o educadora ha de ser un guia del procés educatiu i no ha de donar les
solucions. Cal tenir en compte la comprensió dels esquemes mentals que
l’infant té interioritzats i no els de la persona adulta, i posicionar-se a partir
d’aquests esquemes.
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• Material ric i variat. S’ha d’escollir el material adient a les activitats
presentades segons el moment maduratiu de l’infant, procurant l’intercanvi
d’experiències entre els nens i nenes i reforçant l’aprenentatge amb altres
llenguatges, com la parla o la plàstica. Amb el temps, el material es va
especialitzant per treballar nocions i habilitats concretes, en funció del
seu moment evolutiu. Escollim material de l’entorn i poc estructurat per
treballar diferents accions, i estructurat per treballar aspectes concrets.

2.2 Recursos logicomatemàtics

Un recurs logicomatemàticc és el recurs que per les seves característiques
generals o específiques, contribueix al desenvolupament de les nocions,
conceptes i accions del llenguatge matemàtic.

Els racons i materials específics són un recurs logicomatemàtic perquè compleixen
els requisits necessaris per ser considerats com a tals.

2.2.1 Organització dels recursos matemàtics a l’aula

Els recursos logicomatemàtics s’organitzen respectant l’organització d’aula, és a
dir, aprofitant l’espai per racons tan propi de l’escola bressol i el parvulari.

Racons del llenguatge logicomatemàtic

Els racons de treball i de joc són una manera de fer globalitzada, a escala
individual o en petit grup, que serveix per treballar diferents coneixements
generals o concrets que després es poden aplicar a la vida quotidiana. La
tasca que s’hi realitza ajuda a desenvolupar la part creativa i la utilització de
diferents tècniques per trobar solucions raonades.

Amb les activitats que s’hi realitzen, a partir de la manipulació, de l’observació
i de l’assaig-error, l’infant coneix les característiques dels diferents objectes i les
relacions que s’hi estableixen. La progressiva incorporació de nous aspectes de la
realitat, per part de l’educador, fa que l’infant evolucioni en el coneixement més
real del seu entorn.

La metodologia de treballar per racons facilita la transformació gradual de les
diferents experiències adquirides. Passa d’una concepció concreta i dispersa
de les diferents característiques i relacions dels objectes a una generalització i
ordenació d’aquestes característiques a partir del raonament i el desenvolupament
dels diferents llenguatges.
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A continuació es presenten diferents possibles racons concrets o generals, on es
treballen de manera molt específica diferents nocions i conceptes logicomatemà-
tics:

Racó de la panera dels tresors

La panera dels tresors permet
explorar els objectes amb els sentits

El racó de la panera dels tresors és un espai, adreçat als infants de sis a dotze
mesos, on es realitza l’activitat de joc que consisteix a explorar diferents
objectes quotidians presentats en una panera de vímet per estimular els
sentits del tacte, el gust, l’olfacte, l’oïda, la vista i el moviment del cos, i així
conèixer els diferents atributs dels objectes, com ara el pes, la temperatura,
la forma, el color, l’olor, el so, entre d’altres.

Amb la presentació per part nostra i la manipulació per part de l’infant dels
diferents objectes també es treballen accions a fer sobre els objectes, com acostar-
los o allunyar-los de nosaltres, o ficar-los i treure’ls dins d’un altre objecte. També
es desenvolupa la coordinació mà-ull-boca necessària per fer tasques precises.

Racó del joc heurístic

El joc heurístic és un espai adreçat a infants de dotze a vint-i-quatre
mesos on es presenten diferents materials atractius amb característiques molt
diverses perquè els descobreixin de manera natural i lliure a partir de la seva
manipulació.

D’aquesta manera, es treballen els diferents atributs dels objectes i l’infant és el
protagonista principal del seu aprenentatge. L’activitat finalitza amb la recollida
d’objectes, moment en què es fa la classificació de material a partir d’atributs
similars.

El joc heurístic ajuda a estructurar, relacionar i fixar millor els continguts a
aprendre a partir de les preguntes Què és això? i Què puc fer amb això?

Amb aquest racó, els nens van manipulant els objectes, descobrint-ne les carac-
terístiques, observant els canvis que es van produint i les conseqüències de les
seves accions. Van realitzant descobriments constants sobre el comportament dels
objectes i les lleis de la natura.

Racó del joc simbòlic

El racó de joc simbòlic és un espai adreçat a infants més grans de dos anys
on es realitzen activitats en què l’infant adopta un paper diferent al seu.
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És un racó per treballar la representació i nocions i conceptes propis de la lògica
heurística que facilita l’estructuració del raonament a partir d’accions en molts
casos imitades dels adults.

Racó de l’experimentació

El racó de l’experimentació és un espai adreçat a infants de més de dos anys
d’edat, on els nens observen i manipulen gran varietat, a partir de l’assaig-
error, de materials seleccionats per l’educador/a.

En aquest racó l’infant investiga a partir de les característiques dels objectes i les
seves relacions sobre les diferents propietats i les transformacions que poden patir,
mitjançant l’observació, l’atenció i l’autonomia, fent servir tècniques del mètode
predictiu i deductiu, que faciliten la generalització i l’abstracció.

Racó de les construccions

Les construccions faciliten
l’estructuració de l’espai

El racó de les construccions és un espai adreçat a infants més grans de
dos anys on es treballa a partir de la manipulació el desenvolupament del
llenguatge i el pensament lògic, ja que s’han d’analitzar diferents objectes
amb diversitat de pesos, formes, mides i volums.

En aquest racó es fan necessàries les accions de fer classificacions i ordenacions i
treballar l’organització espacial. Més endavant es pot introduir l’acció de comptar.

Racó de les matemàtiques

El racó de les matemàtiques, adreçat a infants més grans de tres anys, és
un espai on es treballa amb materials específics logicomatemàtics per fer
activitats d’aplicacions matemàtiques.

Com que la selecció de materials es fa en funció de l’aspecte o aspectes logicoma-
temàtics que vulguem potenciar i desenvolupar en l’infant, la varietat pot ser molt
gran.
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2.3 Selecció de recursos d’expressió i comunicació
logicomatemàtica

Els materials logicomatemàtics estan pensats i elaborats per treballar
nocions, conceptes o accions concrets del llenguatge logicomatemàtic.

Hi ha gran varietat de material específic en funció d’allò que vulguem treballar,
però aquí ressaltarem per la seva particularitat i influència en la manera de fer de
la lògica matemàtica en l’etapa d’educació infantil el material analític de Maria
Montessori, els blocs lògics de Dienes i els reglets de Cuisenaire.

2.3.1 Material analític de Maria Montessori

Àbac, material Montessori per a
treballar el nombre i iniciar-se en les

operacions aritmètiques

El material analític de Maria Montessori està pensat i dissenyat perquè l’infant,
de manera autodidacta, conegui i relacioni diferents objectes a partir de la
manipulació directa i l’observació i posterior discriminació d’aquests objectes.

Es tracta de presentar material seleccionat prèviament per l’educador/a que atrau
els infants. Els infants realitzen exercicis espontanis repetitius amb els quals
desenvolupen l’activitat sensorial per la discriminació de colors, formes, textures,
temperatures, sons, etc. Aquestes activitats serveixen de preparació per observar
i interioritzar els objectes i les relacions de la vida quotidiana.

El material Montessori facilita el desenvolupament de l’abstracció a partir de la
generalització de les qualitats i atributs dels objectes manipulats.

Per treballar la lògica matemàtica cal destacar el material específic per treballar
l’educació dels sentits i el material específic per treballar l’aritmètica i la geo-
metria. El primer consisteix a presentar objectes tridimensionals amb diferents
atributs perceptius. El segon consisteix en material per desenvolupar el càlcul, els
nombres, les mesures i les figures geomètriques.

2.3.2 Blocs lògics de Dienes

Els blocs lògics de Dienes permeten
fer classificacions, seriacions,

ordenacions...

Els blocs lògics de Dienes, especialista en educació amb infants, consten de
quaranta-vuit peces sòlides, de fusta o plàstic de fàcil manipulació. Cada peça
es defineix per quatre variables, el color, la forma, la grandària i el grossor.

Del color s’ha de distingir entre vermell, blau i groc. De la forma cal diferenciar
entre quadrat, cercle, triangle i rectangle. La grandària pot ser gran i petita, i el
grossor, gruixut i prim.
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Els blocs lògics serveixen per treballar diferents nocions i conceptes logicomate-
màtics, com són atributs i característiques de cadascun dels blocs, comparar a par-
tir de les similituds i diferències, fer classificacions, fer seriacions i ordenacions,
introduir el concepte de nombre, comptar i identificar les figures geomètriques.

Blocs lògics ens permeten treballar aspectes bàsics de la lògica matemàtica, ens
permeten descriure, identificar els objectes a partir de diferents qualitats, i a partir
d’aquí crear tot tipus de relacions entre unes i les altres. Malgrat el seu gran
potencial, no són gaire vàlids per fer ordenacions, atès que totes les peces juntes no
presenten cap gradació (amb un mínim i un màxim), ni tampoc per fer seriacions
pel fet que només es disposa d’una peça de cada.

De totes maneres hem vist que ens permet elaborar la noció de conjunt, de
pertinença, fins i tot de subconjunt, la qual cosa ens permet elaborar ja la idea
de inclusió, que és la relació que s’estableix entre el subconjunt i la classe de la
que forma part integrant, i que a la seva vegada integra el subconjunt, considerant-
se per això una classe major, essent per tant jeràrquicament superior.

2.3.3 Reglets de Cuisenaire

Reglets de Cuisenaire

Els reglets de Cuisenaire, músic i mestre, són material logicomatemàtic per
treballar la composició i descomposició dels nombres i iniciar els infants en les
activitats de càlcul a partir de la manipulació.

Mostra dels reglets de Cuisenaire

El material consta d’un conjunt de reglets de fusta de deu grandàries i colors
diferents. La longitud dels reglets va d’1 a 10 centímetres i cada reglet equival
a un nombre determinat, tal com es pot observar en la taula 2.1.

Taula 2.1. Els diferents re-
glets de Cuisenaire

Color Llargada (cm) Nombre representat

Blanc Un Un

Vermell Dos Dos

Verd clar Tres Tres

Rosa Quatre Quatre

Groc Cinc Cinc

Verd fosc Sis Sis

Negre Set Set

Marró Vuit Vuit

Blau Nou Nou

Taronja Deu Deu

Amb els reglets de Cuisenaire es poden treballar els diferents aspectes logicoheu-
rístics:

• L’associació de la longitud amb el color.

• L’establiment d’equivalències.

• La seriació numèrica d’u a deu.

• La comparació de reglets.
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• La realització de classificacions i seriacions.

• La introducció a la composició i la descomposició dels nombres.

• La introducció a les operacions aritmètiques de la suma i la resta.

Els reglets de colors de Cuisenaire permeten treballar la composició i la descom-
posició dels nombre i permeten iniciar-nos en el càlcul. L’error que se’ls imputa
és que utilitzen la longitud, una magnitud, per descobrir el valor del nombre, que
com sabem mesura quantitats discretes, però la realitat és que permeten treballar
la sèrie numèrica com una ordenació perfecta; prenent com a base l’1, cada
nombre es igual a l’anterior de la sèrie més un, i es comprova la relació d’inclusió
on en cada nombre estan inclosos els anteriors. Aquesta estructura ens permet
conscienciar-nos i assajar diferents composicions i descomposicions del nombre.

2.4 Activitats entorn la lògica matemàtica

Les possibles activitats logicomatemàtiques que es formulin i es presentin als
infants han de tenir com a premissa l’adequació al moment evolutiu pel qual passen
els nens i nenes als quals estan destinades, i han de tenir en compte la possibilitat
d’execució. Les activitats amb un grau de dificultat molt elevat o molt per sota de
les seves capacitats suposen desinterès i poca motivació, i no afavoreixen, per tant,
el desenvolupament de la lògica matemàtica.

Es presenten una mostra de possibles activitats per treballar els diferents aspectes
qualitatius i quantitatius de la realitat que es treballen en l’etapa d’educació
infantil, tenint en compte que aquestes activitats s’haurien d’incloure dins d’u-
na metodologia globalitzada del procés d’ensenyament aprenentatge Totes les
activitats logicomatemàtiques han de passar per les tres fases evolutives, la
manipulativa, la representativa i la d’abstracció de manera successiva per tal que
els infants puguin interioritzar i generalitzar els diferents conceptes i nocions
logicomatemàtiques que cadascuna d’elles treballa explícitament o implícitament.

2.4.1 Activitats sobre els aspectes qualitatius de la realitat

Les diferents qualitats dels objectes són les característiques que no es poden
quantificar definint-se per si mateixes. Els aspectes qualitatius són la classificació
i la seriació.

Classificació

La classificació es basa en l’agrupació d’objectes a partir de la determinació
de semblances i diferències entre ells dels atributs que els defineixen.
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Les activitats presentades han de tenir en compte que el procés d’assimilació i
acomodació de l’acció passa per un primer moment de diferenciació sense seguir
cap criteri sistemàtic, després passa per la diferenciació a partir d’un únic criteri
i per últim per la subclassificació. En la taula 2.2 es presenten possibles activitats
en funció de la fase evolutiva de l’adquisició d’aquesta acció.

Taula 2.2. Activitats per treballar la classificació

Fase evolutiva Possible activitat Exemple

Diferents criteris Cal descobrir un objecte que tingui diferents atributs i posar
nom a aquests descobriments: gran, petit, alt, baix, fred,
calent, etc.

Taronja: rodona, color taronja, gran, etc.

Un únic criteri Cal descobrir un atribut que puguin tenir diferents objectes i
posar nom a aquests descobriments: gran, petit, alt, baix,
fred, calent. etc.

Rodó: taronja, pilota, etc.

Subclassificació Cal fer grups i subgrups establint primer un criteri i a
continuació un segon criteri.

Agafem les peces dels blocs lògics i aquí posem les peces
vermelles, aquí les blaves i aquí les grogues.
A continuació de cada grup separem per forma rodona,
triangular, rectangular i quadrada.

Seriació

Seriació

La seriació consisteix a ordenar els objectes a partir de les seves diferències,
seguint un ordre de successió.

Les diferents fases d’assimilació i acomodació passen per un primer moment
en què se segueix un ordre arbitrari, un segon moment que segueix un ordre
lògic ordenant matisos d’una mateixa qualitat i un tercer moment en què es fan
classificacions i ordenacions a partir del criteri establert.

En la taula 2.3 es presenten possibles activitats en funció de la fase evolutiva de
l’adquisició d’aquesta acció.

Taula 2.3. Activitats per treballar la seriació

Fase evolutiva Possible activitat Exemple

Ordre arbitrari Anar provant de fer sèries d’un conjunt
d’objectes canviant els diferents criteris
de diferenciació

Posem quadrats en filera: el primer de color blau, el segon vermell, el tercer verd,
el quart blau, el cinquè vermell, el sisè verd.
Dibuixem un cercle, un quadrat, un triangle i després un cercle, un quadrat i un
triangle.

Ordre lògic Presentar una sèrie i demanar que
l’ordenin en els dos sentits.

Els presentem una sèrie de triangle petit. mitjà i gran i els demanem la continuació
de la sèrie de major a menor i de menor a major.

Ordre segons el
criteri establert

Establir una sèrie d’accions per a ser
realitzades.

Fem recollir joguines, estris de pintura i endreçar-los als prestatges.
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2.4.2 Activitats sobre els aspectes quantitatius de la realitat

Les diferents característiques quantitatives dels objectes són les que es poden
comptar i per tant ordenar. Els aspectes quantitatius treballats en l’etapa d’edu-
cació infantil són la mesura, el càlcul i l’espai i la geometria.

Mesura

La mesura s’obté a partir de la comparació entre objectes establint les correspon-
dències més o menys que i tant com. Depenent de l’atribut que mesurem l’infant
comença a generalitzar-ho tot en gran-petit, molt-poc. Més endavant s’inicia en la
utilització de mesures relatives.

Independentment de l’atribut que mesurem, el procés evolutiu té un primer
moment en què es fan mesures a partir de la comparació i l’ordenació directa entre
objectes i un segon moment en què es fan a partir de la comparació i ordenació
entre un objecte i una unitat de mesura igual per a tothom.

En la taula 2.4 es presenten possibles activitats en funció de la fase evolutiva de
l’adquisició d’aquesta acció.

Taula 2.4. Activitats per treballar la mesura

Fase evolutiva Possible activitat Exemple

Comparació i ordenació
directa entre objectes

Comparar un atribut (llargada, pes, capacitat, etc.) de
diferents objectes i establir les correspondències més
que, menys que i tant com.

Presentar tres gots iguals amb diferents quantitats
d’aigua i els comparem, on hi ha més o menys aigua?

Ordenar els objectes en funció de l’atribut mesurat. Els tres gots anteriors els ordenen de més quantitat
d’aigua a menys i a la inversa.

Comparació i ordenació
entre objectes i unitats de
mesura

Escollir una unitat de mesura (dit, pam, peu, passa, got,
caixa, etc.) i ensenyar a mesurar: unitat repetida sense
superposicions.

Escollim la unitat de mesura del pam de la mà i anem
provant en els diferents objectes de l’aula.

Fer estimacions de quant pot mesurar un objecte. Quants pams pots mesurar la taula?

Mesurar l’objecte amb la unitat establerta. Mesurem la taula amb pams.

Contrastar el mesurament amb la predicció. Quants pams mesura la taula i quants predeies tu que
mesuraria?

A l’escola bressol
Les propostes de treball a la llar d’infants tindrien a veure amb les que hem fet
en parlar d’ordenació. És bo presentar dos objectes i que el concepte aparegui
com a resultat de la comparació directa (llarg-curt; ample-estret; gran-mitjà-petit;
feixuc-lleuger; buit-ple). Cal, però, tenir clar que quan parlem de mesura volem
anar una mica més enllà i arribar a quantificar la llargada.

Per treballar aspectes temporals, es poden proposar un seguit d’activitats: saludar
segons el moment del dia; diferenciar el dia de la nit per la llum solar; formular
preguntes sobre accions successives que s’hagin fet a classe o sobre algun conte
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que s’hagi explicat: què feia la Caputxeta abans de trobar-se amb el llop? On va
anar la Caputxeta després de trobar-se amb el llop? Etc.

Al parvulari
La capacitació i l’aprenentatge de la mesura passa (igual que amb el nombre, que
no és més que una magnitud) pel següent:

1. Identificar i reconèixer. El primer que cal en el domini magnitudinal és saber
discriminar i diferenciar la magnitud en qüestió. Per exemple, entendre
la longitud, significar, saber diferenciar-la del pes, o del volum... Podem,
doncs, comparar de manera directa, el pes de diferents materials, identificar
el nen més alt d’un grup, identificar entre un conjunt l’ampolla més plena...

2. Relacionar. Cal identificar la magnitud, però alhora mesurar un objecte
implica comparar la magnitud respecte a una unitat que no és més que una
altra magnitud. Entre diferents propostes: ordenar les nines russes (volum),
fer grups d’ampolles, fer un grup amb les ampolles on cap més d’un litre i
amb les ampolles on cap menys d’un litre, ordenar les vares vermelles de
Montessori o ordenar-ne algunes (longitud), etc.

3. Operar. Cercar el valor magnitudinal de la mesura necessita la capacitat
operativa de la igualació, o el fet d’acumular additivament parts que actuen
d’unitat, per arribar a ser igual a la magnitud de mesurar. Per exemple,
els infants han de trobar, entre un grup de vares, les que, juntes, tinguin
la mateixa longitud que la més llarga; equilibrar una balança, per exemple,
col·locar el pes d’un quilo en el braç d’una balança i demanar que busquin
dos aliments que junts pesin aquest quilo; omplir ampolles de dos litres amb
ampolles de litre, etc.

Càlcul

Quan treballem el càlcul, implícitament, apareixen una sèrie de conceptes i
nocions logicomatemàtics necessaris en l’acció de comptar. Aquests conceptes
són els següents:

• L’aspecte de la qualitat i quantitat fa referència a l’adquisició del nombre
cardinal a partir de la classificació i del nombre ordinal a partir de l’ordena-
ció dels elements respecte al total d’una agrupació. La idea fonamental és
que el tot és més que les parts.

• La conservació de quantitats fa referència a l’adquisició d’equivalències
entre quantitats d’objectes d’agrupaments. Tot i que el nombre d’objectes
d’un agrupament es modifiqui, els objectes no desapareixen sinó que
canvien d’agrupament.

• La noció de quantitat fa referència a l’establiment de correspondències
terme a terme entre diferents objectes. S’estableixen les relacions tants com,
més que i menys que.
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• La noció de nombre fa referència a la identificació de l’etiqueta corresponent
al concepte de la quantitat d’objectes a què es refereix. No és una simple
memorització de la sèrie numèrica.

• La noció de conservació de nombre fa referència a la introducció de
les operacions aritmètiques, suma i resta, que són accions, l’addició i la
subtracció, que modifiquen una quantitat donada. Es tracta d’aplicar la
formulació Quants objectes hi ha? Què fem? Posar-ne o treure’n? i quants
objectes hi haurà? En la taula 2.5, més endavant, es presenten possibles
activitats per treballar el càlcul en funció de la fase evolutiva de l’adquisició
d’aquesta acció.

La finalitat principal en la nostra funció educativa a l’escola bressol és tenir els
coneixement necessaris i les estratègies adequades per reconèixer els aspectes
quantitatius que hi ha implícits en cada activitat, per així poder-los explicitar i
ajudar l’infant a comprendre’ls i interioritzar-los. En aquest nivell les nocions i
els conceptes que es van introduint tenen a veure amb els quantificadors principals
(molts, pocs, tots, algun, cap...) i les quantitats elementals (un, dos, tres...) i, en
definitiva, el que li aportarà un sentit numèric adequat a l’edat que té.

En el cas dels més petits, en una de les activitats tan generalitzada per a aquest cicle
i aquest nivell com és la panera dels tresors, podem observar com els nens experi-
menten amb aquests conceptes. Alguns infants agafaran molt objectes, altres pocs,
altres els agafaran de dos en dos. Podria ser interessant que l’educadora en aquest
nivell pogués verbalitzar aquests fets en acabar l’activitat. Més endavant, amb el
joc heurístic, ja podrem observar les verbalitzacions que van fent els infants, entre
les quals poden aparèixer elements de tipus quantitatiu “mira, jo en tinc més; en
vull dos; no n’hi ha cap dins del pot; l’Albert les té totes;” etc.

Les diverses possibilitats per fer activitats amb un component important d’aspec-
tes que quantifiquen la realitat a la llar d’infants són les següents (Alsina, 1999):

• A partir de la vida quotidiana.

• A partir de material inespecífic.

• A partir de jocs dissenyats didàcticament.

En el treball que cal dur a terme al parvulari s’estableix que els nens i les nenes
d’educació infantil haurien de conèixer les quantitats fins al 9, tot i que cal
considerar que la realitat dels infants és plena de nombres, i per això sovint poden
superar aquest nivell de coneixement. Les activitats en aquest nivell ja es podran
estructurar amb els tres grans grups que havíem exposat en la presentació:

• Identificar, definir o reconèixer quantitats. Dins d’aquest apartat, les pro-
postes pretenen que l’infant observi els aspectes quantitatius de l’entorn que
l’envolta i que manipuli i experimenti amb diferents quantitats d’elements.
Es considera també important la representació de les quantitats treballades
amb diferent símbols no convencionals, llegir nombres a partir dels símbols
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convencionals i finalment iniciar-se en l’escriptura de les grafies dels
nombres dígits.

• Relacionar quantitats. Les mateixes activitats que ens han permès relacionar
qualitats sensorials ens permetran relacionar els aspectes quantitatius. Les
relacions entre conjunts “construeix una agrupació que tingui menys ele-
ment que una de donada”; les correspondències quantitatives “a cada nen li
correspon un paraigua”; les ordenacions aplicades a les quantitats, que com
sabem és un element implícit dins del nombre.

• Operar quantitats. La finalitat és que els nens i les nenes de 3 a 6 anys
consolidin les nocions d’afegir i treure d’una manera significativa. És un
tipus de càlcul que, en definitiva, consisteix en el canvi d’un nombre per un
altre a través d’una operació aritmètica. Aquestes activitats són:

– La noció d’afegir associada a les accions d’ajuntar, unir o reunir,
agrupar.

– La noció de treure associada també a les accions de separar, agafar,
amagar, etc.

– Composició i descomposició de quantitats.

– Inici del càlcul mental.

Espai i geometria

El fet que l’infant interactiu amb el seu entorn suposa que, de les diferents expe-
riències espontànies, estableixi les relacions amb l’espai i conegui les diferents
formes i característiques dels objectes i figures.

De l’exploració de l’espai interioritza els conceptes relacionats amb l’orientació
estàtica en l’espai, l’orientació dinàmica en l’espai o direccionalitat i la distància
entre objectes, tots tres primer prenent com a referència el seu propi cos i
posteriorment un altre objecte.

Les nocions geomètriques bàsiques fan referència a conceptes com dimensions,
obert-tancat, dins-fora, regió-frontera, línies rectes-corbes, superfície plana-corba,
etc. També apareixen les figures geomètriques i els cossos geomètrics bàsics.

Amb les transformacions geomètriques observa quines propietats dels objectes no
varien i quines ho fan de manera topològica, projectiva i mètrica.

En la taula 2.5 es presenten possibles activitats en funció de la fase evolutiva de
l’adquisició de l’espai i la geometria.



Expressió i comunicació 52
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i

l'expressió logicomatemàtica

Taula 2.5. Activitats per treballar l’espai i la geometria

Fase evolutiva Possible activitat Exemple

Exploració de l’espai Establir el vocabulari adient de la relació estàtica entre dos
objectes.

Observem els objectes que tenim davant, darrere, a un costat,
a l’altre, a dalt, a baix, verbalitzant-los.

Establir el vocabulari adient de la relació dinàmica entre dos
objectes.

Juguem amb la pilota i la passem cap a dalt, cap a baix, cap
al davant, cap al darrere, cap a un costat, cap a l’altre.
Verbalitzant les diferents accions.

Comparar distàncies utilitzant un vocabulari adient. Si anem a la platja caminant estarà a prop o lluny?

Nocions
geomètriques
bàsiques

Explorar diferents objectes i establit-ne les característiques
geomètriques.

Explorem un cub i verbalitzem que té cares planes, resseguim
on comença i on acaba cadascuna de les superfícies.

Transformacions
geomètriques

Establir transformacions topològiques. Agafem un globus i dibuixem una casa. Ara l’inflem i veiem
com s’ha deformat la casa dibuixada.

Establir transformacions projectives. Agafem i projectem l’ombra d’un pal amb un focus de llum
que modifica l’orientació del focus.

Establir transformacions mètriques. Agafem un triangle rectangle i el presentem des de diferents
perspectives.

En el cicle d’educació infantil

A l’escola és bàsica l’organització de l’espai classe i cal pensar quins materials
faciliten aquest coneixement.

La sala dels lactants està pensada i organitzada per permetre i potenciar el
moviment i l’exploració de l’entorn. El primer espai del nen o nena en aquesta
etapa és el racó de la manta, un racó còmode, acollidor i amb molts objectes (el
cistell dels tresors, els mòbils, els instruments, etc.) que estimulen el moviment.
Amb el pas dels dies, quan l’infant de pocs mesos comença a desplaçar-se, vol
descobrir allò que hi ha més enllà de la manta i aconseguir arribar fins a les cistelles
de les teles o la prestatgeria dels contes, i reconèixer al final on és l’espai on dorm
i el lloc on es prepara el menjar.

L’estructuració de l’aula per racons de joc facilita l’organització espacial: en el
grup del més grans, el nen o la nena, quan fa un temps que és a la classe, ja sap on
ha d’anar a buscar les coses.

Aquest coneixement s’amplia amb el treball de l’orientació a l’escola. Per fer-
ho es proposa als nens i les nenes que facin petits encàrrecs, desplaçant-se per
les diferents sales de l’escola. Aquesta activitat permet que, en algun moment,
l’educador demani al nen o la nena que verbalitzi on és una sala concreta de
l’escola, per saber si l’infant és capaç d’expressar-se verbalment o amb gestos.

L’ús d’algun tipus de material específic facilita l’experimentació de l’espai. Per
exemple, el joc amb les caixes de cartró de diverses mides i formes permet treballar
diferents experiències: ficar-se a dins, omplir caixes amb caixes petites, apilar-les
fent torres o construccions complexes, enfilar-les per mides.
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En el segon cicle d’educació infantil

Al parvulari, s’acostumen a confondre el coneixement de l’espai amb la psicomo-
tricitat i el coneixement de les formes amb l’educació sensorial.

Coneixement de l’espai

En el tractament a l’espai, cal que ens preocupem inicialment que els infants diguin
el que hi ha en les posicions que els demanem: que tenen davant, o darrera, etc.
I que facin realment els desplaçaments demanats: camina endavant, gira cap a la
porta, etc.

També podem deixar que ho imaginin sense fer-ho realment i, si cal, immediata-
ment podem deixar que ho comprovin. Una proposta en aquesta línia podria ser
si imaginem que per anar fins a la porta han de desplaçar-se endavant i a la dreta
demanar-los: “si camines endavant tot recte aniràs a parar a la porta, oi? Doncs
què hauries de fer anar-hi?”, i esperar que diguin, per exemple, “girar”, i sabrem
que han imaginat el recorregut.

Una altra cosa que cal fer és representar aquests desplaçament a la pissarra i
que els infant els llegeixin i interpretin. Després els podem demanar que facin
l’itinerari dibuixat a la pissarra sense necessitat de dir-ho amb paraules. Si els
infants s’acostumen a aquests exercicis, aprofitant una sortida podríem marcar en
un plànol el recorregut fet des de la sortida fins a tornar a l’escola.

En aquest tipus de treball, és important ajudar els infants a trobar punts de
referència que tots coneguin. Sovint, és més fàcil explicar que s’ha anat per
la vorera fins a arribar al semàfor, s’ha travessat el carrer, i s’ha seguit en
direcció a la plaça, que explicar-ho en termes d’anar endavant, girar a la dreta
o a l’esquerra. Trobar punts de referència és una cosa que les persones adultes
utilitzem constantment i que ells han d’anar aprenent a fer.

Coneixement de les formes

El que ens interessa és conèixer les formes de la realitat i no només els models
geomètrics que les representen. En la realitat les formes no són tan perfectes com
en el models. Parlarem, doncs, de formes que s’assemblen al rectangle o a la
rodona en lloc de dir que una cosa és rodona o rectangular.

Les propostes sempre seran descriure figures, comparar-ne o buscar-ne que tinguin
una característica determinada. Haurem de procurar que progressivament vagin
parlant amb més precisió. Per exemple, es pot comparar una post amb una capsa
i, encara que totes dues siguin rectangulars, veuran que l’una és plana i l’altra no;
direm que la primera és una superfície i la segona és un volum.

Ens interessa utilitzar vocabulari progressivament més precís, no en el sentit de
recordar aquests noms sinó de distingir les diferències entre uns conceptes i uns
altres.

El joc de descriure i comparar objectes pot tenir moltes aplicacions: podrem
trobar línies, superfícies i volums, objectes oberts i tancats, polièdrics i curvilinis,
regulars i irregulars.
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És molt recomanable fer l’exercici de descriure un objecte que no es pot veure i
que el presentem amagat dins d’una bossa opaca que es permet tocar. Aquest tipus
d’exercici aguditza la imaginació i es potencia molt la representació mental de les
formes.

Amb les formes es poden fer transformacions i generar-ne de noves, girant-les,
repetint-les o descomponent-les. Per exemple, amb fustes en forma de triangle es
poden fer combinacions de tal manera que amb quatre es formi un quadrat, o bé
es poden encarar fent un triangle més gros i repetir-lo formant sanefes, o es poden
fer casetes, etc.

Reproduir models de construccions o de jocs formats per peces semblants a les
del tangram és un tipus de treball que està a cavall entre la situació a l’espai i
la transformació geomètrica. Les construccions tenen un valor incalculable en
el treball geomètric perquè obliguen a fer formes en tres dimensions. Ara bé, si
demanem als infants que copiïn un model i han de pensar que la peça de color
verd va a dalt i la vermella a baix i que la que hi ha al mig és més petita que les
altres, etc., això comporta una anàlisi molt més aprofundida i afegeix aspectes
de reconeixement de característiques i de situació a l’espai que interessa molt
potenciar.

Plantejament didàctic de la geometria

La geometria és una ciència abstracta i l’infant no arriba a tenir una veritable
“abstracció” fins a l’adolescència. Per preparar-lo perquè l’adquireixi s’ha de
practicar una geometria intuïtiva i concreta, que no és res més que el coneixement
progressiu de l’espai que l’envolta, basat en la pròpia experiència; des del primer
moment de vida, l’infant es troba immers en l’espai.

Per intentar comprendre una mica millor en què consisteix aquest coneixement
que té l’infant de l’espai, podem fixar-nos en Piaget. Segons ell, el que és
realment important és que l’infant construeixi un esquema i una imatge mentals
de l’espai, més que no pas que aprengui uns coneixements transmesos per les
persones adultes. Aquest esquema, que Piaget anomena representació, hauria
d’estar totalment assolit a l’adolescència i és anterior a altres conceptes abstractes
que vindran amb l’adolescència.

Si seguim Piaget, l’infant passa per dos períodes per construir la seva representació
mental de l’espai:

Període sensoriomotor, dels 0 als 2 anys

Fins als 2 anys, l’infant va adquirint la capacitat de situar totes les coses a l’espai en
relació amb ell mateix, amb el propi cos. És la capacitat d’orientació espacial. Al
mateix temps, aquest període es defineix per la característica que el coneixement
de l’espai que té l’infant no només es basa en la motricitat i la percepció sensorial,
sinó que es limita a aquest nivell i no passa més enllà, és a dir, encara no es
produeix una imatge mental de l’espai.

En aquest sentit, doncs, podríem dir que en aquesta edat encara no parlem de
geometria, tot i que aquesta experiència motora i sensorial n’és la base.
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Període representatiu, dels 2 als 15 anys

Aquest període es caracteritza per la construcció de la representació mental de
l’espai. És una tasca llarga que es va fent a poc a poc i de manera complexa.

A partir dels 2 anys, l’infant consolida la capacitat de situar els objectes fora
d’ell mateix, els uns respecte als altres, i d’establir relacions espacials entre
ells. És l’anomenada capacitat organització espacial. Es tracta, doncs, d’un
procés de descentrament, que es duu a terme a mesura que les percepcions
sensorials i motores s’interioritzen.

Aquesta interiorització, punt de partida de l’esquema mental, continua fent-se
a partir de la percepció sensorial i de la motricitat; però la novetat és que ara
l’infant comença a crear una imatge, que és com una petjada d’allò que ha conegut
sensorialment; ens trobem a mig camí entre la percepció pura i el concepte, que
vindrà més tard.

Podríem resumir, doncs, tot el procés que fa l’infant durant aquest període dient
que es tracta d’anar interioritzant les experiències de l’espai, realitzades a nivell
sensoriomotor, per incorporar-les a la imatge o esquema mental de l’espai.

Però en aquest procés, les diverses relacions espacials i propietats geomètriques
experimentades es van interioritzant d’una manera progressiva: a partir dels 2
anys l’infant comença a interioritzar (“gravar” en el seu esquema mental) les
nocions topològiques, que són les més fàcils, mentre que totes les altres, les capta
a un nivell sensoriomotor. A partir dels 5 anys, aproximadament, comença a
interioritzar les nocions projectives; i una mica més tard, la de la distància i angle
(mètriques), coincidint, naturalment, amb l’adquisició de les nocions de mesura.

Aquesta progressió és la que ens ha d’ajudar a formular un programa coherent amb
el procés mental de l’infant.

Però cal tenir en compte un aspecte d’aquesta qüestió que podria portar-nos a
confusió: tal com hem dit abans, quan l’infant ja té assumides a nivell d’imatge
mental les propietats geomètriques més senzilles, no deixa d’experimentar cons-
tantment totes les altres més difícil (per exemple mètriques) a nivell sensoriomotor.
Aquesta superposició dels dos nivells de coneixement constitueix un fenomen
molt complex que sovint ens enganya i ens dificulta la comprensió del que està
passant en el progrés de l’infant. Així, per exemple, un infant de 3 anys distingeix
les formes de les figures (com els blocs lògics de Dienes); aquesta distinció,
que només pot fer-se per criteris projectius i mètrics, podria fer-nos pensar que
l’infant ja capta què és un polígon...; ho capta només sensorialment, mentre que
representativament està encara molt lluny de distingir una línia recta d’una corba.
El grau de maduresa del nivell representatiu es reflecteix perfectament en el dibuix,
en el qual l’infant expressa totes les relacions espacials que fins aquell moment ha
ingressat a la seva imatge mental (començant per “l’esquema corporal”). Aquesta
gran complexitat pel que fa al procés de l’infant en el coneixement de l’espai no
és aliena a la dificultat que des de sempre ha plantejat la didàctica de la geometria.
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Pròpiament parlant, direm que fem geometria quan fem activitats encaminades
a desenvolupar el coneixement de les propietats i les relacions geomètriques
representatives, és a dir, en l’àmbit de formació d’esquema mental. Però hem
de tenir en compte que en una mateixa activitat de treball, tal com passa en la
vida corrent, sovint conflueixen diverses nocions geomètriques, i mentre que unes
són captades per l’infant en aquest nivell representatiu que ens interessa, les altres
també les capta en un nivell sensorial; el fet que no les tinguem en compte en el
programa no vol dir que siguin menys reals o menys importants.

Relació de la geometria amb les altres àrees de coneixement

En les primeres edats la geometria no és altra cosa que un aspecte més de la
descoberta del medi, ja que l’espai és el primer medi natural de l’infant. Per
tant, és inseparable del desenvolupament global de l’infant, de la seva capacitat
d’observació i d’expressió, de l’adquisició del seu llenguatge i de la maduració de
totes les seves facultats.

Però les àrees que més destaquen per la relació que tenen amb la geometria
són: d’una banda, l’educació sensorial i, de l’altra, de manera molt especial, la
psicomotricitat i l’expressió plàstica.

Efectivament, la motricitat no només és per a l’infant la font del coneixement
de l’espai durant els primers anys de la seva vida i, per tant, la base de tot el
coneixement posterior, sinó que és l’activitat que està en joc en el moment de fer
el pas d’interiorització i, per tant, de construcció de la imatge mental. L’infant,
per interioritzar l’espai, es recolza en el que veu, però sobretot es recolza en
els seus moviments. Per desplaçar-se, necessita un primer esquema mental de
l’espai; el desplaçament l’obliga a coordinar totes les altres sensacions (visuals,
tàctils...) en una acció conscient; i amb l’experiència feta enriqueix l’esquema
mental anterior, incorporant-hi les propietats geomètriques experimentades per
mitjà dels seus desplaçaments; per exemple, seguir una línia caminant per veure
si és oberta o tancada, si és recta o corba... I això és així no només durant l’etapa
infantil, sinó també en el cicle inicial, i fins i tot més endavant, cada vegada que
es tracta de descobrir una nova noció.

Al mateix temps, en aquesta descoberta de l’espai necessitem l’expressió plàstica,
primer per indicar a l’infant els desplaçaments que ha de fer (línies dibuixades a
terra...), i immediatament després perquè representi el que ha fet. Aquesta repre-
sentació plàstica, en volum o en dibuix, és molt important perquè és inseparable de
l’acte mateix d’interioritzar l’acció duta a terme; és l’expressió que fixa la imatge.
A tots els nivells, un concepte no està ben adquirit si no som capaços d’expressar-
lo; una noció geomètrica no està integrada a l’esquema mental de l’infant si aquest
no és capaç de concretar-la en una realització plàstica (en volum o dibuix) que
l’expressi.

Tot el que acabem de dir és incompatible amb la plàstica tradicional de la
geometria, que consisteix a presentar als infants figures dibuixades en un llibre
o la pissarra, per “ensenyar-los” què són i demanar-los que n’aprenguin el nom
de memòria. Avui la geometria només es pot concebre com una matèria viva,
dinàmica per naturalesa, que a l’escola s’ha de practicar de manera inseparable
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de les activitats de moviment i d’expressió plàstica, i no amb els nens i les nenes
ben asseguts a la classe, davant de la taula, sinó en una situació que els permeti
moure’s per descobrir l’espai en tres dimensions i de treballar diversos tipus de
materials per plasmar en volum o en paper allò que van descobrint.

En aquest procés els infants fan exercicis de dos tipus: exercicis de “reconeixe-
ment”, en els quals segueixen línies o figures amb els seus moviments, o les troben
en dibuixos i en la realitat, tot “reconeixent-ne” les propietats; i exercicis de “fer o
construir”, en els quals ja són ells mateixos els qui construeixen les línies o figures,
tenint en compte unes propietats ja conegudes. Només si arriben a aquest segon
pas podem dir que realment han après una noció geomètrica.

2.5 Rigor en la selecció i utilització dels recursos

Esdevé clau en el procés d’ensenyament-aprenentatge com intervé en aquest
procés l’educador o l’educadora, ja que si no es respecten determinats aspectes
no s’està ajudant a aprendre matemàtiques. El procés és el següent:

1. En primer lloc, cal tenir consciència que hi ha moltes situacions d’apre-
nentatge que es donen en el marc informal o en situacions quotidianes.
Per exemple, en qualsevol situació quotidiana de l’escola es poden produir
situacions que acostumen a ser espontànies per a l’infant i que l’adult ha
d’analitzar i aprofitar des d’un punt de vista educatiu. Per exemple, abans
de distribuir els coberts, es pot aprofitar aquest moment per fer notar que
els coberts estan classificats: les culleres estan totes juntes en un lloc, els
ganivets en un altre, etc. És important que a l’escola s’aprofitin aquestes
situacions pel que tenen de significatives i que els educadors o educadores
considerin que en aquestes situacions també estan “educant”. “Sabem que
només quan l’infant és el protagonista en l’aprenentatge aquest esdevindrà
significatiu”.

2. Treballar a partir de propostes globals, la qual cosa exigirà que l’ensenyant
tingui més clar que mai quin tipus de continguts ha de treballar i quina
progressió de dificultats ha de seguir, tant per aprofitar les situacions que
surten espontàniament com per anar comprovant que surtin tota mena de
propostes. Com que en aquests casos amenaça el perill que no s’avanci
prou en cada un dels fronts, globalitzar sempre exigirà de l’ensenyant una
tasca de planificació i d’avaluació seriosa que garanteixi el progrés.

3. És important plantejar sempre les coses per aconseguir que sigui l’infant
qui pensi, és a dir, qui faci les relacions i les expressi. Les intervencions
de la persona adulta hauran d’anar encaminades a fer preguntes, a proposar
solucions convidant l’infant a escollir-ne, a confrontar solucions preses per
diversos infants. La verbalització és imprescindible en aquest procés, ja
que serveix, d’un costat, com una invitació a fer activitat mental i, de l’altre,
esdevé una de les poques maneres de conèixer què passa pel cap de cada nen
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o nena, com pensa, com relaciona, com comprèn les coses, i això és diferent
per a cadascú.

2.6 Tècniques i instruments d’avaluació

L’avaluació és una eina de seguiment i de coneixement que forma part del procés
educatiu i és de vital importància per intentar millorar les intervencions educatives
que duem a terme amb els infants.

És important que l’avaluació sigui tan sistemàtica com sigui possible i que alhora
permeti determinar el grau en què s’han assolit els aprenentatges previstos en la
programació i adaptar la intervenció educativa a les característiques dels infants.

Per poder dur a terme l’avaluació a l’escola infantil, disposem de diferents
instruments i tècniques però possiblement el més interessant per a aquestes edats
és l’observació.

2.6.1 L’observació

L’observació és una de les eines més importants en l’avaluació de les activitats de
l’escola infantil. M. Teresa Anguera defineix l’observació com:

”[. . . ] el procediment encaminat a articular una percepció deliberada de
la realitat que es manifesta amb la seva adequada interpretació, captant-
ne el significat, de manera que mitjançant un registre objectiu, sistemàtic i
específic de la conducta generada de manera espontània en un determinat
context, i un cop s’ha sotmès a una adequada codificació i anàlisi, ens
proporciona resultats vàlids dins d’un marc específic de coneixement.”

L’observació, com tot procés d’avaluació, ha de ser rigorosa i sistemàtica per poder
comprendre si el comportament dels infants es deu als seus aprenentatges i poder
anar modificant la transmissió dels continguts, si és necessari.

Els educadors i les educadores han de ser persones amb una actitud receptiva
i hàbils a l’hora d’interpretar els comportaments que observen, ja que aquests
estan influenciats tant pel seu desenvolupament, com la seva personalitat i les
peculiaritats de la situació personal i social en què es dóna la conducta.

Per tal de garantir la màxima objectivitat i que hi hagi les mínimes distorsions
en la recollida i la interpretació de la informació, és important utilitzar taules
d’observació on es defineixin de manera clara els indicadors o les conductes que
volem observar. És important que l’equip educatiu hagi consensuat prèviament
aquests indicadors.
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Característiques de l’observació educativa

L’observació dins de l’àmbit educatiu ha de presentar les característiques següents:

• No ha d’interferir en els comportaments espontanis dels infants i no ha de
canviar les tasques habituals i quotidianes dels infants.

• No només s’ha de registrar allò que els infants saben o no saben fer, sinó
que també s’ha d’observar comportaments que indiquin el motiu de per què
pot o no pot fer o sap o no sap fer alguna cosa.

• S’observen les circumstàncies en les quals el nen o la nena troba més
dificultats i en quines no.

• És una activitat sistemàtica i intencional. L’educador ha de seleccionar les
dades que vol observar, ja que és impossible recollir tot el que succeeix a
l’aula.

• Una bona observació ens servirà per proposar les activitats d’aprenentatge
més adequades en cada circumstància.

• Es fa durant tot el procés d’aprenentatge i no tan sols al principi i al final;
per tant, és una activitat continuada i global.

• Una bona observació inclou totes les àrees d’ensenyament-aprenentatge
definides pel currículum d’educació infantil.

• Les dades han de ser precises i tan detallades com sigui possible sobre les
situacions en les quals s’han registrat.

• És una activitat planificada i l’educador és quin programa, què, com i quan
observarà i registrarà les informacions.

• Les dades han de ser consistents, és a dir, sobre fets, comportaments o
actituds rellevants i continuades i no sobre circumstàncies ocasionals.

Per exemple, si observem una classificació d’un únic criteri on cal descobrir
l’atribut rodó sobre diferents objectes, podríem utilitzar una graella d’observació
del tipus de la mostrada en la taula 2.6.

Taula 2.6. Graella d’observació sobre la descoberta de l’atribut rodó

Nom i cognoms Grup

Conducta Sí No Amb ajut

Reconeix la forma rodona

Identifica amb el nom la forma rodona

Relaciona/classifica els diferents objectes de forma
rodona

Si volguéssim observar la realització de sèries d’ordre lògic, utilitzaríem una
graella del tipus mostrat en la taula 2.7.
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Taula 2.7. Graella d’observació sobre les sèries lògiques

Nom i cognoms Grup

Conducta Sempre Quasi
sempre

Poques
vegades

Quasi mai Mai Observacions

Reconeix l’ordre lògic de la sèrie

Identifica els elements de la sèrie

Sap continuar la sèrie en un sentit

Sap continuar la sèrie en sentit invers
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