
 

 

 

 

 

Els contes infantils com a creadors de contextos 
d’aprenentatge de matemàtiques 

 

Núria PORTET i LOZANO 

 

Annexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

4rt curs (2014-2015) 

Tutor: Víctor Grau i Torre-Marín 

Grau en mestre d’Educació Infantil 

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes  

Universitat de Vic- Universitat central de Catalunya 

Vic, 15 de maig de 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex A  

Quadres per a l’anàlisi dels processos matemàtics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taules per fer el buidatge de les transcripcions realitzades a partir de les 
gravacions magnetofòniques. 

Taula activitat 1. Dades recollides en el (Quadre 1 ). 

 Resolució de 
problemes 

Raonament i 
demostració 

Comunicació i 
representació Connexions 

R
ao

na
m

en
t 

lo
gi

co
m

at
em

àt
ic

 

• Penseu que és 
possible arribar a 
la lluna? Com 
podríem? 

• Tots els animals 
són iguals? 
(identificar per 
mida, pes) 

• Què hagués 
passat si l’elefant 
s’hagués posat a 
dalt? 

• Identificar i 
comparar les 
propietats 
argumentar la 
resposta en 
base a això 
(mida, pes, 
amplada, 
color...). 

• Explicar com 
són els animals 
(propietats) 

• Explicar perquè 
els animals es 
van col·locar 
d’aquella 
manera i si és 
la correcta. 

• Coneixement 
de l’entorn: 
aparells que 
ens porten a la 
lluna. 

• què 
s’assemblaven 
els animals 
quan van fer la 
torre. 

 
 

N
um

er
ac

ió
 i 

cà
lc

ul
 • Quants animals 

eren al final? 
• I si haguessin 
estat tot ratolins, 
quants haurien 
set? 

• Raonar la 
quantitat a 
partir de la 
mida de 
l’animal. 

• Comunicar als 
companys els 
raonaments de 
per què la mida 
afecta a la 
quantitat. 

• Llenguatge: 
expressió oral 
de nombres. 
. 

G
eo

m
et

ria
 

• Com ho van fer 
per arribar-hi? 
(sobre,sota...) 

• Quin animal 
posaríeu sota? 

• Per què el ratolí 
va ser l’últim? 

• Raonar i 
argumentar la 
seva resposta 
(perquè 
l’elefant hauria 
d’anar a sota). 

• Comunicar els 
seus arguments 
sobre perquè 
posarien a sota 
o a sobre aquell 
animal. 

• Llenguatge: 
vocabulari bàsic 
de posicions 
(sobre, sota, 
dalt,  a baix). 

M
es

ur
a 

• Per què l’elefant 
ha d’anar a sota 
de tot? 

• Per què el ratolí 
a sobre? 

• Raonar la 
resposta fent 
referència a la 
mida (gran, 
mitjà i petit) 

• Explicar als 
demés perquè 
la mida 
condiciona 
l’estabilitat de la 
torre 

• Llenguatge: 
vocabulari bàsic 
de mesura 
(gran, petit, 
mitjà, més 
gran...) 

 

 

 

 

 

 



Taula activitat 3. Dades recollides en el (Quadre 2 ). 

 Resolució de 
problemes 

Raonament i 
demostració 

Comunicació i 
representació Connexions 

R
ao

na
m

en
t l

og
ic

om
at

em
àt

ic
 

• Quina alçada 
hagués fet falta 
repetir més cops 
per arribar a la 
lluna? (nen més 
alt o més baix). 

• Com són els 
nostres peus? 

• Com som 
nosaltres? 
(alçada) 

• Com és el 
metre? 
(identificar-ne les 
característiques). 

• Raonar com 
saben que és 
el més alt. 

• Raonar les 
seves idees. 

•  Explicar als 
demés les 
seves 
conclusions. 

• Explicar als 
demés quines 
característiques 
té el metre. 

•  Relacionar els 
nens i nenes 
amb els 
personatges del 
conte. 
 

N
um

er
ac

ió
 i 

cà
lc

ul
 

• Quin nen o nena 
és el més alt de 
la classe? 

• Quants cops 
l’alçada del nen o 
nena més alt va 
cabre a la 
longitud de la 
pissarra? 

• Quantes vegades 
queb una mesura 
no estàndard 
(alçada del nen 
més baix) a la del 
nen més alt? 

• L’alçada de quin 
nen hagués fet 
falta repetir més 
cops per arribar a 
la lluna?  

• Raonar les 
seves 
respostes i 
demostrar per 
què ho 
pensen. 

• Comunicar als 
seus companys 
les seves 
opinions i dees 
sobre allò que 
pensen o 
observen a la 
graella. 

• Llenguatge: 
expressió oral 
de nombres. 

 

G
eo

m
et

ria
 

• Quin nen o nena 
haguéssim posat 
a sota de tot? 
(per alçada) Quin 
al mig? Quin nen 
o nena a dalt de 
tot? 

• Argumentar 
les respostes. 

• Explicar  als 
demés el per 
què de les 
seves 
respostes. 

 



M
es

ur
a 

• Quin és el nen o 
nena més alt de 
la classe? 

• Quina alçada 
hagués fet falta 
repetir més cops 
per arribar a la 
lluna? (nen més 
alt o més baix). 

• Argumentar 
les seves 
respostes. 

• Explicar per 
què si 
mesurem una 
magnitud amb 
instruments de 
mesura 
estàndard i no 
estàndard 
iguals en dóna 
la mateixa 
mesura. 

• Explicar per 
què si la unitat 
de mesura no 
estàndard és 
diferent surten 
mesures  
diferents. 

• Explicar com 
saben que és el 
més alt o el 
més baix 
(comparant les 
dades de la 
taula). 

• Coneixement 
del medi: saber 
que el metre és 
un instrument 
de mesura que 
utilitzem per 
obtenir una 
mesura 
universal per a 
tots. 

• Llenguatge: 
vocabulari bàsic 
de mesura 
(gran, petit, 
mitjà, més gran, 
alt, baix...) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taula activitat 4. Dades recollides en el (Quadre 3 ). 

 

 

 

 

 

 

 Resolució de 
problemes 

Raonament i 
demostració 

Comunicació i 
representació Connexions 

R
ao

na
m

en
t 

lo
gi

co
m

at
em

àt
ic

 • Com són els 
camins que van  
fer el llop i la 
Caputxeta? 
(identificar 
elements del 
bosc). 
 

Argumentar què 
hi ha al bosc i 
explicar les 
característiques 
dels camins 

• Representar els 
camins dels llop 
i  la Caputxeta 
(dibuix) 

• Coneixement 
del medi: com 
és un bosc. 

N
um

er
ac

ió
 i 

cà
lc

ul
 

• Quantes “botes” 
i “taps” fa el 
camí llarg? I el 
curt? 

• Argumentar 
perquè la 
quantitat de les 
sabates fa més 
llarg o més curt 
el camí 

• Explicar per què 
hi havia dos 
camins 

• Explicar 
quantes botes o 
taps hi ha a 
cada camí 

• Representar els 
camins (dos) 

• Llenguatge 
bàsic de 
numeració. 

G
eo

m
et

ria
 

• Com són els 
camins?  Per 
què és el més 
llarg? (fa 
corbes, recte) 
 

• Raonar per què 
és llarg, quines 
característiques 
el fan llarg? 

• Explicar als 
companys el 
per què 

• Representar la 
línia recta i la 
línia corba 

• Llenguatge 
bàsic de 
geometria: línia 
corba, línia 
recta, sobre, 
sota...) 

M
es

ur
a 

• Com podem 
saber quin és el 
camí més llarg? 

• Com ho 
podríem fer per 
saber quin és el 
camí més curt o 
el més llarg? 
(instrument de 
mesura es pot 
utilitzar) 

• Demostrar amb 
quin o quins 
instruments 
podem mesurar 

• Explica 
diferents 
maneres de 
mesurar la 
distància 
 

• Explicar als 
demés les 
seves 
argumentacions 

• Comunicar 
quantes botes 
hi ha de més al 
llarg 

• Representar 
individualment 
amb un dibuix 
un camí llarg i 
un de curt 

• Llenguatge 
bàsic de 
mesura: llarg, 
curt... 
 



Taula activitat 5. Dades recollides en el (Quadre 4 ). 

 

 Resoluc ió de 
problemes 

Raonament i 
demostració 

Comunicació i 
representació Connexions 

R
ao

na
m

en
t 

lo
gi

co
m

at
em

àt
ic

 

• A quins llocs va 
estar la 
Caputxeta? 
(descriure els 
llocs i la 
seqüència). 

• Com estan 
col·locats els 
arbres en un 
bosc? 

• Raonar el 
perquè de les 
seves 
aportacions 

• Explicar la 
seqüència. 

• Representar el 
bosc en el 
mural. 

• Coneixement 
del medi: com 
és el bosc... 
 

N
um

er
ac

ió
 i 

cà
lc

ul
 • Quants 

personatges 
apareixen en el 
conte? 

• Quant fa el camí 
més curt? I el 
més llarg? 

• Raonar les 
seves 
respostes. 

• Comunicar 
quant fa un 
camí i l’altre. 

• Vocabulari 
bàsic de 
numeració. 

G
eo

m
et

ria
 

• On situes la casa 
de la Caputxeta? 
I el bosc? I casa 
de l’àvia? 

• Com col·locaries 
els arbres al 
bosc? 

• D’on parteix el 
llop? 

• Raonar la 
situació 

• Explicar als 
demés on 
situarien els 
elements i 
personatges en 
el mural. 

• Vocabulari 
bàsic de 
geometria: a 
prop, lluny;línia 
recta, línia 
corba; 
intersecció, 
figures 
geomètriques... 

M
es

ur
a 

• Com podem 
saber quin és el 
camí més llarg? 

• Què podem 
utilitzar per 
mesurar? 

• Raonar per 
què un camí 
és més llarg 
que l’altre. 

• Explicar als 
companys els 
seus 
raonaments. 

• Vocabulari 
bàsic de 
mesura: llarg, 
curt, més que, 
menys que... 

 

 

 

 

 

 

 



Taula activitat 6. Dades recollides en el (Quadre 5 ). 

 

 Resolució de 
problemes 

Raonament i 
demostració 

Comunicació i 
representació Connexions 

R
ao

na
m

en
t 

lo
gi

co
m

at
em

àt
ic

 

• És possible anar 
a un mateix lloc 
per camins  
diferents? 
(identificar 
camins en 
l’espai) 

• Com són els dos 
cabdells 
obtinguts? 

• Raonar les 
seves 
respostes.  

• Explicar als 
demés com són 
aquests camins. 

• Explicar la 
diferència entre 
els cabdells. 

Coneixement del 
medi: com és 
l’escola 

N
um

er
ac

ió
 i 

cà
lc

ul
 • Quants camins hi 

ha per anar a la 
biblioteca? 

• Quant fa el camí 
curt? I el llarg? 

• Raonar quants 
possibles 
camins hi ha, 
un o més d’un. 

• Explicar als 
demés les 
seves 
aportacions. 

• Vocabulari 
bàsic de 
numeració. 

G
eo

m
et

ria
 

• És possible anar 
a un mateix lloc 
per camins  
diferents? 

• Raonar la 
seva resposta 
en base 
l’espai de 
l’escola. 

• Comunicar als 
demés quins 
són les 
possibles 
alternatives 

• Representació 
d’un plànol 
senzill. 

• Vocabulari 
bàsic de 
direcció: dreta, 
esquerra... 

M
es

ur
a 

• Com podem 
saber quin és el 
camí més llarg? 

• Què podem 
utilitzar per 
mesurar? 

• Raonar per 
què pensen 
que 
determinat 
camí és el 
llarg o el més 
curt.  

• Explicar quin o 
quins 
instruments 
podem utilitzar 
per mesurar-
los. 

• Vocabulari 
bàsic de 
mesura: llarg, 
curt, més que, 
menys que, 
gran, petit... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex B 

Transcripcions de les sessions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



conte  De què fa gust la lluna? 

Activitat 1. lectura del conte i activació de coneixements 

previs. 

Jo: Escolteu, vosaltres creieu que és possible arribar a la lluna? 

Tots: No, si, si... 

Jo: si? Com ho faríeu? 

Alumne#21: Amb un coet (RP)-[G]//(CO)-[RLM] 

Jo: Amb un coet? 

Alumne#14: Així la podríem tocar, perquè tindria una "ventana" i 

així tindríem que respirar i no podríem respirar perquè no hi ha 

aire... (RD)-[G] 

Alumne#2: Saltant molt alt, molt alt... (RP)-[G] 

Jo: Saltant molt amunt? 

Jo: I com ho van fer els animals per arribar-hi? 

Alumne#3: Es van enfilar a sobre (RP)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: A on es van enfilar a sobre? 

Alumne#21: A l'esquena (RP)-[G]  

Jo: A l’esquena de qui? 

Alumne#21: dels animals  

Jo: i com es van enfilar? Què us sembla que semblaven? 

(simulen el conte i s’enfilen un nen sobre un altre) (RD)-

[RLM]//(RD)-[G]  

Alumne#3: una muntanya (CO)-[G]  

Jo: i quants animals eren al final? 

Alumne#20: sis, sis... (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Alumne#20: vuit! (RP)-[NC]//(CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

(els compten) 

Alumne#15: un, dos, tres, (...) (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: I tots aquest animals són iguals? 

Alumne#20: no... 

Alumne#21: Els animals són diferents (CR)-[RLM]  



Jo: com són? 

Alumne#21: un és una tortuga, un és un elefant... (RP)-[RLM]  

Jo: i què els fa diferents? 

Alumne#21: el color (CR)-[RLM]  

Jo: què més? 

Alumne#21: la paraula (CR)-[RLM]  

Jo: el seu nom?!... 

Alumne#12: i també perquè el mico s’enfila a “los árboles” (CR)-[G]  

Alumne#10: que de color no són iguals (CR)-[RLM]  

Jo: Què més els fa diferents, a part dels seu color i del seu nom? 

Alumne#11: (descriu colors) (CR)-[RLM]  

Elysia: que n’hi ha molts (els enumera) (CR)-[NC]  

Alumne#5: I el ratolí ha arribat a la lluna... (CR)-[G]  

Jo: què més els fa diferents? 

Alumne#14: que la girafa i l’elefant són grans i el lleó i la zebra són 

iguals (RD)-[M]  

Jo: i els altres com són? 

Alumne#14: petits i mitjans! (RD)-[M]//(CO)-[M]  

Alumne#14: que el mico i el ratolí són els més petits i tindria d’anar 

l’elefant primer perquè sinó a la tortuga li faria mal l’esquena... 

(RD)-[G]//(CR)-[M]//(CO)-[M]  

Alumne#5: i la girafa farà mal a la tortuga (referint-se a que si 

canvia només un lloc de posició no n’hi h prou)  

Jo: perquè penses que la tortuga s’ha posat a sota de tot? 

Alumne#5: perquè volia tocar la lluna...  

Jo: però es podia haver posat en una altra posició? 

Alumne#18: perquè va arribar primer  

Jo:  i el ratolí per què va ser l’últim d’enfilar-se? 

Alumne#12: perquè és el més petit (RD)-[M]//(CR)-[M]//(CO)-[M]  

Jo: i vosaltres haguéssiu posat l’elefant a sota de tot? 



Alumne#5: jo no 

Jo: per què? A qui haguessis posat? 

Alumne#5: la tortuga perquè té la closca molt forta (RD)-

[RLM]//(RD)-[G]//(RP)-[G]  

Alumne#13: la tortuga hauria d’estar aquí dalt, però està aquí baix 

(CR)- [G] //(RD)-[G]//(RP)-[G]//(CO)-[G] 

Jo: hauria d’estar aquí dalt, on? Entre... 

Jo: on la posaries tu? 

Alumne#13: aquí (assenyalant la penúltima posició) (CR)-[G]  

Jo: entre el mico i el ratolí? 

Jo: I doncs, per què penseu que el ratolí està a dalt de tot? 

Alumne#14: perquè és el més petit dels animals! (RP)-[M]//(CO)-

[M]  

Jo: i què hagués passat si haguéssim posat l’elefant a dalt de tot? 

Alumne#3: es cau tot perquè pesa molt! (RD)-[RLM]//(CR)-

[RLM]//(CO)-[M]  

Alumne#21: No són de la mateixa altura (CR)-[RLM]-(CR)-

[M]//(CO)-[M]  

Alumne#14: perquè l’elefant i la girafa pesen més (RD)-[M]//(RD)-

[RLM]//(CO)-[M]  

Jo: i què hagués passat si haguéssim posat, per exemple, tots 

haguessin estat ratolins? 

Alumne#12: que haguessin caigut! (RD)-[NC]//(RP)-[RLM]  

Alumne#15: i també així no hi arribarien tampoc! (RD)-[G]  

Jo: per què, perquè en farien falta més? 

Alumne#15: i perquè no hi ha tants ratolins aquí (referint-se al 

conte) (RD)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: i al final, quants eren? 

Tots: vuit! (RP)-[NC]//(CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: i si haguessin estat ratolins, quants haurien set? 

Alumne#20:dos-centsmil!(CO)-[NC]//(RP)-[NC]//(CR)-[NC]//(RD)-

[NC]  



Activitat 3. comparar i mesurar magnituds 

 

(fem recull de les observacions a partir de la taula on hem 

recollit les dades) 

Observem què ha passat amb tots els nombres que ens 

surten representats en aquesta taula. Ens adonem que hi ha 

una columna (la taula mesurada amb retoladors) on tots els 

números són iguals. 

Jo: com és que aquesta columna ens ha donat a tots igual? 

Alumne#15: perquè els retoladors són iguals...i per això ha 

passat (RP)-[M]//(RD)-[M]   

Jo: a veure pensem una miqueta, mireu a l’Alumne#12 li ha 

donat que fa 9 retoladors i mig, com què? Què fa 9 retoladors 

i mig? 

Alumne#15: potser perquè hi ha 9 iguals (CR)-[NC] //(CO)-[NC]  

Jo: i què és això? 

Alumne#15: això és un 1 i un 2...(referint-se a 1/2) (CR)-

[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: això vol dir mig... 

Alumne#21: hi ha una cosa molt estranya, que això són tots 

iguals (CR)-[M]  

Jo: però perquè ha passat això, la Alumne#15 ha dit que 

perquè tots els retoladors són iguals... 

Alumne#14: jo ja ho sé, com a vegades hi ha retoladors llargs 

i a vegades curts... (CR)-[M]// (CO)-[M]  

Jo: però ara com eren els retoladors, eren llargs i curts o eren 

iguals? 

Alumne#20: iguals (CR)-[M]  

Jo: Alumne#12, a tu quina mesura t’ha donat la teva alçada 

amb retoladors? 



Alumne#12: 9 i mig (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: igual que què? 

Alumne#12: igual que la taula (RD)-[M]  

Jo: i tu, quantes taules feies, la teva alçada quants cops ... 

Alumne#12: una (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: mireu què ha passat, l’alçada de l’Alumne#12 és una 

taula, la taula és un cop la seva alçada i mireu què ha passat 

li ha donat 9 retoladors i mig la seva alçada com la taula... 

Alumne#14: a veure si alguna sabata fa 10, perquè hi ha 

alguns que no han arribat a 10, perquè no mengen  

Jo: i aquí, quan hem mesurat la taula, què ens ha passat amb 

les sabates? 

Alumne#14: que són diferents els números...5, 5, 6, 

5...(enumerant les dades) (CR)-[NC]//(RD)-[M]//(CO)-[NC]  

Jo: i per què penseu que ens ha passat això? Per què ens 

han donat números diferents? 

Alumne#11: perquè no és iguals “a sabates” (CR)-[M]  

Alumne#20: que, que sortien números diferents perquè com 

que els números de les sabates no són iguals, i caminàvem  

“pues” com que eren més petites o més grans no podien ser 

iguals (RD)-[M]//(RP)-[M] //(CO)-[M]  

Mestra: tothom fa el mateix número de sabata? 

Alumne#3: no, jo faig 28 (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Mestra: i els retoladors tots són iguals? Els retoladors que 

hem fet servir per mesurar la taula tots són iguals? 

Nens: si 

Mestra: què ha passat doncs aquí? Si fem servir coses iguals 

per mesurar ens surten mesures iguals? 

Alumne#3: no, perquè no tenim tots el mateix, jo faig 28... 

(RP)-[M]//(RD)-[NC]//(CO)-[NC]  

Mestra: llavors surt diferent, com que no tenim el mateix 

número de peu surt diferent...i si fem servir una cosa que és 

igual, com els retoladors, donarà igual? 



Mestra: si mesurem una cosa amb diferents peus, sortirà 

igual? 

Nens: no 

Mestra: i si mesurem una cosa amb coses iguals, surt igual, la 

mateixa quantitat? 

Alumne#14:si 

Mestra: depèn... perquè amb retoladors què hem mesurat? 

Alumne#12: la taula 

Mestra: i què més? 

Alumne#12: i la nostra alçada 

Mestra: molt bé, llavors, tothom mesura igual? 

Nens: no 

Mestra: què necessitem perquè surti a tots igual? 

Mestra: una conclusió és que si mesurem amb el mateix 

instrument ens surt igual a tots, però amb aquesta cosa igual 

si mesurem coses diferents...què passa? 

Alumne#21: que surten totes iguals?! 

Alumne#20: no, que surten els números diferents 

Mestra: i per què això Alumne#20? 

Alumne#20: perquè a uns els ha sobrat una mica de retolador 

i els han sortit diferents mides... (RD)-[M]//(CR)-[M]  

Jo: i per què ens han sobrat, què ho ha fet diferent? 

Alumne#20: L’alçada (CR)-[M]//(RD)-[M]//(CO)-[M]  

Jo: l’alçada, bona! 

Mestra: per tant, hem arribat a la conclusió que per mesurar 

una cosa necessitem que la cosa (instrument de mesura) 

sigui sempre igual i que la cosa que mesurem sigui...totes les 

taules eren iguals? 

Nens: no 



Mestra: i tots els metres (la seva alçada) eren iguals? 

Nens: no 

Mestra: hi havia diferents alçades, per tant per mesurar una 

cosa i que tot sigui igual, necessitem que l’instrument que fem 

servir per mesurar sigui...Igu.. 

Nens: igual (CR)-[M] 

Mestra: i la cosa que mesurem sigui... 

Nens: igual 

Jo: quin és el nen o la nena més alt de la classe? 

Nens: l’Alumne#8 (CR)-[M]  

Alumne#15: i l’Alumne#9 (CR)-[M]  

Jo: mireu què va passar amb l’Alumne#8, quantes pissarres, 

quants cops la seva alçada va cabre a la pissarra? 

Alumne#21: dos (CR)-[NC] //(CO)-[NC]  

Nens: tres! (CR)-[NC] //(CO)-[NC]  

Jo: gairebé tres, li faltava molt poquet per fer 3...i els altres 

nens, a veure per exemple, qui és el nen o nena més baixet 

de la classe? 

Nens: l’ Alumne#14... (CR)-[M]  

Altres: l’Alumne#6... (CR)-[M]  

Alumne#3: I l’Alumne#2 també (CR)-[M]  

Jo: mireu, com l’Alumne#14 no hi era a veure on tenim 

l’Alumne#6 (busquem a la taula) 

Jo: quants cops va cabre l’alçada de l’Alumne#6 a la pissarra? 

Nens: 3 i mig (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: es a dir, que l’Alumne#8 que és la més alta hi va cabre 

gairebé 3 vegades i l’Alumne#6... 

Alumne#20: 3 i mig (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Alumne#12: i el “mas largo de la taula que “mide” igual que la 

taula” soy yo” (RD)-[M]  

Jo: si 



Mestra: tu ets igual que la taula! 

Jo: ets igual que la taula, fas una taula 

Mestra: i si mesuréssim la taula amb retoladors ens sortirien a 

tots i totes igual? El mateix número 

Alguns: si 

Alumne#9: no 

Alumne#3: que si! 

Mestra: si? 

Alumne#12: si, “porque todos los retuladores” són iguals i si 

“los ponemos en fila nos dara” mesurarà a tots igual (RD)-

[M]//(RP)-[M]  

Mestra: tan si ho mesura l’Alumne#12 com l’Alumne#1 com la 

Alumne#20...perquè teniu un retolador que és per tots igual i 

una classe, una llargada de la classe que és per tots igual, les 

dues coses són igual, per tant ens sortiria igual...el que passa 

que amb el nostre metre no ens sortia igual la llargada de la 

classe, per què? 

Alumne#5: perquè eren diferents (CR)-[M]//(RD)-[M]  

Alumne#12: “y tambien porquè unos eran más grandes otros 

más pequeños...” (CR)-[M]//(RD)-[M]//(CR)-[RLM]//(CO)-[M]  

Mestra: i els peus, per què ens sortien diferents?  

Alumne#20. Perquè eren el número diferent (CR)-[M]//(RD)-

[M]//(CR)-[RLM]  

 

Alumne#3: perquè uns són petits i tenen el número de peu 

petit... (CR)-[M]//(RD)-[M]//(CO)-[M]  

Mestra: per això, unes persones que pensaven molt van dir, 

home, no podem mesurar amb peus perquè ens surt 

diferents, no podem mesurar amb alçades perquè ens surt 

diferents, no podem mesurar amb retoladors perquè no 

acabaríem mai...i es van inventar una cosa... 

Jo: que és igual per tots... 

Nens: “el metro” (CR)-[M]//(CO)-[M]  



Jo: si ara us donés un metre a cadascú ens donarien a tots 

les mateixes mesures? 

Nens: si  

Alumne#12: ens donaran a tots iguals... (CR)-[M]//(RD)-[M]  

(experimenten amb el metro) 

Mestra: què té el metre? 

Alumne#17: números (CR)-[NC]  

Mestra: i què volen dir aquests números? 

Alumne#20: per saber quan “medeix”, això “medeix” un, això 

“medeix” dos... (RD)-[M]//(CR)-[NC]//(CR)-[M] //(CO)-[NC] 

Jo: té números i què més té? 

Alumne#20: ratlles (CR)-[G]  

Jo: i per què deuen servir aquestes ratlles? 

Alumne#20: per separar els números (CR)-[NC]//(RD)-[M]  

Jo: per separar els números? I per què n’hi han posat tantes? 

Alumne#12: “para separar” tots els números (CR)-[NC]//(RD)-

[M]  

Alumne#20:per si no veiem bé els números que són massa 

petitons li fiquen una ratlla i així veiem més bé la ratlla (RP)-

[M]//(RP)-[RLM]  

(L’Alumne#12 compta) 

Mestra: fins a quin arriba Alumne#12? 

Alumne#12: fins al 100! (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Experimenten 

Alumne#21: aquí hi ha el 100! (CR)-[NC] //(CO)-[NC]  

(L’Alumne#5 i l’Alumne#12 comproven que la taula els dóna a 

tots dos igual) 

Després de l’activitat fem un recull d’idees 

Jo: Us en recordeu quan vam explicar el conte de què fa gust 

la lluna? Vam dir moltes coses, oi que vam dir moltes coses? 

(...) 



Vam dir que si haguessin posat tot de ratolins, l’Alumne#12 va 

dir: “que haguessin caigut tots a terra”  

Jo: i quan vam demanar, quants ratolins haguessin fet falta 

per arribar a la lluna, tu, Alumne#20, vas dir... 

Alumne#20:”moltíssims”! (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: “moltíssims”, vas dir dos-cents mil! 

Jo: anem a veure una cosa, mireu, la classe oi que fa una 

llargada, és el més llarg que hem mesurat...perquè penseu 

que a l’Alumne#8 li ha donat només un 6? 

Alumne#14: perquè és la més gran de totes (RD)-[M] //(CO)-

[M]  

Jo: És la més alta de totes? 

Alumne#21: i l’Alumne#9! (CR)-[M]  

Jo: mireu a l’Alumne#6 li va donar gairebé 7...eh?! 

Jo: quants més que l’Alumne#8? Quants cops més 

l’Alumne#6? 

Alumne#20: 1 (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: 1, un cop més 

Jo: per tant, quantes Alumne#8 haguessin fet falta, més o 

menys que Alumne#6? 

Alumne#17: 82 (CR)-[NC]// (CO)-[M]  

Alumne#9: 22 (CR)-[NC]// (CO)-[M]  

Alumne#21: 60 (CR)-[NC]// (CO)-[M]  

Mestra: l’Alumne#8 seria com l’elefant i l’Alumne#6 seria com 

el ratolí, què necessitem més elefants o ratolins per arribar a 

la lluna? 

Alumne#3: elefants... (CR)-[M]// (RD)-[M]  

Alumne#4: ratolins, ratolins! (CR)-[M]//(RD)-[M]//(RP)-[M]  

Mestra: necessitem més elefants per arribar a la lluna? 

Nens: no! 

Tots: ratolins! (RP)-[M]//(CR)-[M]  



Alumne#20: perquè són més petitons (RD)-[M]//(RP)-

[M] //(CO)-[M]  

Jo: per tant, què necessitem més Alumne#8 o Alumne#6? 

Nens: Alumne#6! (RD)-[M]//(RP)-[M]  

Alumne#3: podem fer Alumnes#6 i la Alumnes#14 

Mestra: l’Alumne#6 és el més baixet 

Tots: i la Alumne#14 també (CR)-[M]//(RD)-[M]  

Jo: per tant, quin nen haguéssim posat a sota de tot? 

Alumne#21: l’elefant..  

Jo i mestra: quin nen? Quin nen o nena? 

Alumne#3 i Alumne#20: l’Alumne#8 (CR)-[M]//(RD)-[M]  

Alumne#4: i tu! (assenyalant a en Alumne#9) 

Jo: l’Alumne#8 i en Alumne#9, i després quins, al mig quins 

haguéssim posat? 

Molts: jo (RP)-[M]// (RP)-[G]  

Jo: Alumne#11... 

Nens: i l’Alumne#15 (RP)-[M]//(RP)-[G]  

Jo: i a dalt de tot? 

Alumne#14: jo i l’Alumne#6 (RP)-[M]//(RP)-[G] 

Mestra: algú ha descobert alguna cosa més amb aquest 

metre..? 

Alumne#18: que la pissarra era més gran que el metre (CR)-

[M]//(RD)-[M] //(CO)-[M]  

Jo: i com ho has solucionat Alumne#18? 

Alumne#18: perquè ho he muntat i he anat comptant... (RP)-

[M]//(RD)-[NC]  

Mestra: Alumne#20 i a tu, què t’ha passat? 

Alumne#20: que quan volia “medir” el bon dia (referint-se al 

mural de la paret)... 

Mestra: què t’ha passat? 



Alumne#20: ...que em faltava una mica de més tros... (RD)-

[M] 

Alumne#3: que era més llarg! (CR)-[M] //(CO)-[M] 

Mestra: perquè allò era més llarg que el metre...i què has fet? 

Alumne#20: “pues”...hem agafat el de l’Alumne 11 i l’hem 

ajuntat i així fèiem 200 (RP)-[M]//(CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Mestra: ah, has cridat en Alumne#11 i els heu ajuntat i heu 

arribat a 200, i t’ha arribat a 200 el mesurar? 

Alumne#20: si... 

Mestra: i quan feia? 100 i 50  

Alumne#20: 157! (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Alumne#14: he mesurat el vidre i era més gran (CR)-

[M] //(CO)-[M]  

Mestra: el metre era més gran que el vidre? 

Alumne#14: No que el vidre era més llarg que el metre... 

(CR)-[M]//(RD)-[M] //(CO)-[M]  

Jo: i com ho has fet per mesurar el tros que et faltava? 

Alumne#14: he comptat i he tingut una idea, necessitem tres 

“metros” (RP)-[M]// (CR)-[NC]//(CO)-[M]  

Mestra: tres metres més, i arribarem a la porta? 

Alumne#14: si fan 100, 100, 100... (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: escolteu, vosaltres com penseu que ho fan les persones, 

els fusters per exemple, quan han de construir una taula o un 

armari...com ho fan? Com ho sap com ha de tallar la fusta? 

Alumne#20: jo ho sé, amb el “metro” (CO)-[M]//(CR)-[M]// 

(RD)-[M]  

Jo: amb el metre? 

Alumne#20: si, perquè hi ha “metros” diferents (RD)-[M]  

Jo: hi ho pot fer també amb les teves passes, amb els peus, 

així amb les sabates? 

Alumne#12: ho pot fer amb una talladora...  

Jo: però què farà servir per marcar i saber allà on ha de tallar? 



Alumne#20: el “metro”, hi ha metros diferents, ell no faria 

servir aquell metro com el que tenim nosaltres (alçada)...hi ha 

“metros” que tenen una part així...com una bola (metro que es 

recull) (RD)-[M]//(RP)-[M]//(CO)-[M]//(CR)-[M]  

Jo: i si ho fes així amb els peus, es pot fer servir els peus per 

comptar, per exemple, si vull marcar un camp de futbol ho puc 

fer fent passes? 

Alumne#3: si, així ho fan a l’escola (hora del menjador) (RD)-

[M]//(CO)-[M]  

 

 

Conte La Caputxeta vermella  

Activitat 4. representació del conte i activació dels coneixements  

previs 

(...) 

Jo: encara no sabem quin conte és?!... 

(els mostro una capseta negra) 

Alumne#3: el dels tres porquets 

Jo: El dels tres porquets? 

Alumne#14: el de la lluna salada... 

Jo: mireu, aquí dins d’aquesta capsa avui m’he trobat que hi havia 

unes peces de vestir, cada personatge que surt en aquest conte ha 

deixat una peça de vestir... 

Alumne#3: la Caputxeta vermella 

Jo: on ho has vist?...És la Caputxeta vermella? 

Alumne#14: potser?! 



Jo: i he trobat que hi havia, una bota... 

Alumne#10: els tres ossos! 

Jo: hi havia una gorra d’anar a dormir... 

Alumne#21: l’àvia de la Caputxeta! 

Tots: la caputxeta vermella!!! 

Jo: i un davantal...com ho sabeu que és el de l’àvia de la Caputxeta 

vermella? (referint-me a la gorra d’anar a dormir) 

Alumne#12: perquè el de la Caputxeta vermella té aquell “gorro” 

(RD)-[RLM]  

Alumne#10: és el llop, jo vull el llop... 

Jo: després...hi ha...què és això? (mostrant un tros de pastís) 

Tots: el pastisset!! 

Alumne#3: que li té que portar a l’àvia  

Jo: hi ha un mocador... i ara només ja queda una peça...(mostrant 

una caputxa de color vermell) 

Tots: la Caputxeta vermella!  

Jo: perquè sabeu que és la Caputxeta vermella? 

Alumne#12: pues, perquè és una caputxa i vermella (RP)-[RLM]// 

(RD)-[RLM]  

Jo: potser si doncs! El coneixeu el conte de la Caputxeta vermella? 

Tots: si!! 

Jo: em podeu ajudar? 

Alumne#21: jo el tinc a casa 

Jo: em faltaria una peça de roba, qui seria? 

Alumne#3: el llop 

Alumne#10: el llop no porta sabates! 

Alumne#15: El que ha caçat al llop 

Jo: el caçador? No ho sé...a veure... 

(Anem enumerant i explicant els personatges que hem enganxat a 

la pissarra) 

Tots: l’àvia, la mare, el cistell, la Caputxeta, el mocador! 



Jo: qui pot ser que porti el mocador 

Alumne#21: la mare 

(Els dono algunes pistes) 

Tots: el llop! 

Alumne#10: el llop no porta mocadors! (RD)-[RLM]  

Alumne#9: no porta res el llop (RD)-[RLM]  

Alumne#5: així al coll 

Jo: m’agradaria que m’expliquéssiu què s’ha de fer per explicar un 

conte, a veure si sabeu...?! 

Alumne#10: callar  

Alumne#15: callar i escoltar 

Jo: doncs jo porto una olla..., la veieu? (fent veure que arrossego 

una olla) 

Alguns: no 

Alguns: si 

Jo: ai, si no la veieu és que no esteu del tot concentrats! 

Jo: a veure, tanqueu els ulls...i ara obriu-los...la podeu veure ara? 

Tots: si! 

Jo: doncs en aquesta olla hi posarem...(...)  

Jo: Hi havia una vegada, una nena molt maca que tothom li deia... 

(...) Anem relatant el conte 

Jo: Què més hi havia? 

Alumne#20: flors, esquirols, conills...(RP)-[RLM]// (CO)-[RLM] 

Alumne#9: i el llop! (RP)-[RLM] 

Jo: on estava el llop? 

Alumne#21: amagat a darrera un arbre 

(...) relat de la Caputxeta 

Jo: ...el llop es va afanyar i per on va anar? 

Alumne#17: pel camí més curt! (RP)-[G]// (RP)-[M]//(CO)-[M] 

Jo: I quin és el camí més curt? 



Alumne#17: no se...(riu) 

Jo: El llop és aquí, i casa de l’àvia és allà...quin és el camí més 

curt? (mostro la referència dels dos punts) 

Alumne#14: jo se...per aquest d’aquí 

Jo: el llop va fer doncs aquest camí (i dibuixo el camí) 

Jo: i la Caputxeta, quin camí va fer? 

Alumne#3, Alumne#20 i Alumne#21: el llarg (RP)-[M]//(CO)-[M] 

Alumne#15: més llarg (RP)-[M]//(CO)-[M]  

Jo: per on va passar la Caputxeta? 

Nens: per aquí (assenyalant entre els arbres) (RD)-[G]  

Jo: oh, però es va entretenir a collir flors?! 

Alumne#15: es va parar en un lloc, aquí (assenyala el lloc a la 

pissarra) (RD)-[G]  

Jo: a veure, on es va parar? 

Alumne#14: amb les flors (RP)-[RLM]//(RP)-[G]  

(...) continuem explicant el relat, mentre la Caputxeta encara és al 

bosc collint flors, el llop ha  arribat a casa de l’àvia l’ha tancat dins 

l’armari i s’ha vestit amb la seva roba i s’ha ficat dins el llit.. 

Jo: iaia, iaia, quins ull més... 

Nens: grossos! (CR)-[M]//(CO)-[M]  

Jo: grossos, així? (dibuixo uns ulls petits) 

Alumne#21: més grossos! (CR)-[M]//(CO)-[M] 

Jo: així? (els faig una mica més grans) 

Alumne#4: Així com jo! (em mostra uns ulls ben grans) (RD)-[M]  

Jo: així no són grossos? 

(anem temptejant i finalment donen per bons els ulls dibuixats) 

Alumne#12: sí, així (RD)-[M]  

Alumne#21: així  

Jo: àvia, àvia, quines... 

Nens: orelles tan grans...orelles tan grosses (diuen alhora) 



Jo: així de grosses? 

Nens: si (RD)-[M]  

Alumne#17: petites (CR)-[M]//(CO)-[M]  

Jo: són petites? 

Alumne#14: àvia quina boca més gran... (CR)-[M]//(CO)-[M] 

Jo: àvia, àvia, quines dents més grans que tens 

Nens: per menjar-te millor..més bé (diuen alhora) 

(...) acabem el conte després que el llop marxi corrents espantat pel 

caçador pel camí més curt... 

Jo: escolteu, i com sabem que aquest és el camí més curt? 

Alumne#14: perquè el tinc a casa i aquí l’escola i ja sabíem que era 

el llarg, (...)però igualment si fa trampes el llop perquè diu que es va 

menjar l’àvia i no se la va menjar... 

Jo: però com sabem que aquest és més curt que aquest 

(assenyalant els dos camins fets) 

Alumne#5: perquè la Caputxeta ha anat passant per les flors.. (RD)-

[G] 

Jo: i Com sabem que aquest camí que passa per les flors és més 

llarg? 

Alumne#21: perquè hi ha moltes flors i a la Caputxeta li agraden les 

flors, i com que el caçador sempre caça llops (...)(CR)-[M]//(CO)-

[M]//(CO)-[RLM]  

Jo: però, és el camí més llarg perquè hi ha flors? Què fa el camí? 

Alumne#21: arbres (CR)-[RLM]//(CO)-[RLM]  

Alumne#12: que el llop no tenia “ninguna” flor i al de la Caputxeta 

com hi havia flors i arbres “pues” havia de fer un camí llarg (RD)-

[M]//(CO)-[M]//(CO)-[RLM] 

Jo: Alumne#8, són iguals aquests camins? 

Alumne#8: no 

Jo: què tenen de diferent? 

Alumne#3: que un és més llarg i l’altre més curt (CR)-[M]//(CO)-[M] 

Jo: però, per què és més llarg? 



Alumne#3: perquè aquest ja es veu que és llarg perquè té que anar 

cap aquí, cap aquí...(assenyalant el recorregut) i aquest solament 

va recte! (RD)-[G]//(CO)-[M]//(CO)-[G]  

Jo: ah, mireu què ha dit l’Alumne#3 

Alumne#12: no, aquest no va recte, “sube un poquito” i després 

baixa (RD)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: ah, fa una mica de corba... 

(...) 

Jo: escolteu, l’Alumne#3 ha dit que aquest camí era més recte i 

l’Alumne#12 diu que no...Com hauria de ser perquè fos recte 

Alumne#12? 

Alumne#12: “asi” (dibuixant una línia recta) (RD)-[G]  

Jo: així aquest què fa? 

Nens: “curves”! (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Alumne#12: Moltes... (CR)-[NC]//(CO)-[NC] 

Alumne#14: no però, així no és el camí, és per sota l’arbre! (CR)-

[G]//(CO)-[G] 

Jo: com ho podríem fer per saber si aquest (llarg) és més llarg que 

aquest (curt)? 

Alumne#13: Aquest és més curt perquè fa així i aquest és llarg 

(mostra la diferència) (RD)-[M]//(RD)-[G]//(CO)-[M]  

Jo: com ho podem fer per saber com és aquest de curt i com és 

aquest de llarg? 

Alumne#21: perquè el camí més llarg és el de la mala sort perquè 

té flors i el camí curt és el de la bona sort perquè no ens 

entretenim...(CO)-[M]//(RD)-[M] 

Jo: però jo he...Com podem saber que aquest és més curt que 

aquest, què hauríem de fer per saber-ho? 

Alumne#15: aquest és curt perquè és més ràpid ...(CO)-[M]//(RD)-

[M] 

Jo: però com podem fer per saber... 

(L’Alumne#12 ressegueix amb els dos dits alhora els dos camins, i 

un acaba abans que l’altre) 

Alumne#12: i la Caputxeta “aún” estaria aquí ...(RP)-[G]//(RD)-[G] 



Mestra. Us recordeu com vam fer per saber quan mesurava la 

nostra taula...? 

Nens: si 

Alumne#21, Alumne#14: amb un “metro”! ...(CO)-[M] 

Jo: amb un metre? I com ho faríem per mesurar el camí? 

Mestra: només ho vam fer amb un metre? 

Alumne#14: amb retoladors també! (CO)-[M]  

Jo: i ho podríem fer amb altres objectes? 

Nens: si 

Jo: quins? 

Alumne#14: amb retoladors prims, amb números, amb lletres...I jo 

ja se com puc fer-ho, si agafem un “metro” i el posem a la  pissarra 

al camí curt sabrem que és “hasta” 10 i si ho posem a baix (llarg) 

sabem que és 10 o 11...(...) si posem el metro podem saber 

quantes vegades fa! (...)(CO)-[M]// (RD)-[M]// (RP)-[M]  

Jo: ah, mireu podríem fer servir la bota del caçador... 

Alumne#14: us he donat una pista! 

Jo: quantes botes fa? (posem la bota sobre la línia i fem una marca 

repetint l’acció alhora que comptem) 

Nens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...13 (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: fa 13... 

Nens: sabates 

Alumne#7: per veure quan mesuren les taules ho vam fer amb les 

sabates (CR)-[M]  

Jo: ah, com ara 

(acabem de comptar, comptem  fins a 32) 

Jo: 32! L’Alumne#8 s’hi ha acostat i en Alumne#17 s’ha passat eh?!  

Mestra: massa! 

Jo: quants cops, quantes sabates més hem fet del camí curt al camí 

llarg? Com ho podem fer? El camí curt fa 13 sabates i el llarg en fa 

32, quantes sabates hi ha més en el camí llarg, com ho podem fer? 



Alumne#13: el 32 (sap que 32 és més gran que 13) (RD)-[M]// 

(CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: però com podem fer per saber quantes sabates hi ha de més? 

Quin és el més llarg? 

Alumne#7: el de la Caputxeta (assenyala el 32) (CR)-[M]  

Jo: el que fa 32, i el del llop quant fa? 

Nens: 13 (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: doncs comptem quants salts hem de fer (en el plafó dels 

nombres) per arribar... 

(comptem) 

Nens: 1, 2, 3, 4...19 (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: hi ha 19 sabates més, 19 sabates de diferència... en el camí 

llarg hi ha cabut la sabata 19 vegades més! 

Alumne#12: ara ja sabem que un 1 i un 3 (13) i 19 fan 32 (RP)-

[NC]//(CR)-[NC]//(RD)-[NC]//(CO)-[NC] 

Mestra. Alumne#15, has escoltat el què ha descobert l’Alumne#12? 

Alumne#13: que 13 i 22 fan 32 (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Nens: no 

Alumne#12:13 més 22 no fan 22, 13 més 19 fan 32! Alumne#13 tu 

dius: 13 més 22 fan 22... “t’has quivocao”! (CR)-[NC]//(RD)-

[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: escolteu, hi hauria una altra manera de mesurar, de saber quin 

és més llarg, a part de fer-ho amb les botes? ...si ho haguéssim fet 

amb una altra cosa... 

Alumne#20: “metro” (RP)-[M]//(CO)-[M]  

Jo: amb un metre que ens hauria donat? Ens hauria donat igual, (la 

mateixa mesura)...per exemple...amb taps...(ajuntem taps) 

Jo: mireu què ha passat? 

Nens. Ha quedat un trosset, tindrem de posar 2 més (falten taps per 

cobrir la distància) (RD)-[NC]//(CR)-[NC]//(RP)-[NC]//(CO)-

[NC]//(CO)-[M]  

Jo: què ha passat ara? (ens en sobra) Què és això? (la meitat del 

tap) Comptem doncs? 

Tots. 1, 2, 3, 4,...15 (RP)-[NC]//(CO)-[NC]  



Jo: 13 botes i 15 i mig taps de retolador, com és que ens ha donat 

més taps que botes, per què penseu que ha passat això? 

Alumne#10: perquè n’hem posat més (RP)-[NC]//(CO)-[M]  

Jo: i per què n’hem posat més? Hem posat els que necessitàvem, 

què ha passat? 

Alumne#10: que és més gran (RD)-[M]//(RD)-[NC]//(CO)-[M]  

Alumne#21: que els retoladors són més grans que la bota (referint-

se a que n’hi ha més) (RD)-[M]//(CR)-[RLM]//(CO)-[M]  

Jo: els retoladors són més grans que la bota? 

Alumne#3: la bota és més gran! (RD)-[M]//(RD)-[NC]//(CO)-[M]  

Jo: els taps són més curts... 

Alumne#14: jo tinc una idea, per què no ajuntem els taps més petits 

amb els grans? (RP)-[M]//(CR)-[M]//(CO)-[M]  

Alumne#12: no cabran! (RD)-[M]  

Jo: l’altre dia vam arribar a una conclusió, vam arribar...? 

Alumne#21: que si ho ajuntem amb els grans, els grans seran més 

grans! (cobriran més distància) (CR)-[M]//(CO)-[M]  

Jo: per tan, no seran... 

Alumne#21: iguals (CR)-[M]  



Activitat 5. representació dels camins entre dos punts 

 

Jo: A veure si sabeu en quants llocs, en quants espais va estar la 

caputxeta? 

Alumne#3: primer a la casa de la mare, després al bosc...(CR)-

[RLM]//(RP)-[NC] 

Alumne#21: i casa de l’àvia! (CR)-[RLM]  

Jo: Mira Alumne#3, agafa el gomet i posa’l allà on pensis que ha 

d’anar. Aquest serà casa de la mare, la casa de la Caputxeta. 

(l’Alumne#3 col·loca el gomet en un extrem del mural). 

Jo: Alumne#4, quin és el segon  espai? 

Alumne#21: el camí (CR)-[G]  

Alumne#4: el camí 

Jo: el camí? L’Alumne#3 els havia dit abans... 

Alumne#21: el llarg i el curt 

Jo: Un espai, un lloc 

Alumne#20: El bosc (CR)-[G]  

Jo: endavant, Alumne#4, on posaràs el bosc? 

Alumne#4: aquí (col·locant el gomet  al mig del mural) (RD)-[G]  

Jo: Alumne#14 i quin és l’altre espai? 

Alumne#14: La casa de l’àvia  

Jo: on la posem la casa de l’àvia? 

Alumne#3: Aquí.. (assenyalant l’altre extrem del mural) (RD)-[G]  

Jo: I perquè la voleu posar allà? 

Alumne#3: Perquè la casa de la mare és aquí, el bosc i després ve 

la casa de l’àvia (RD)-[G]//(RP)-[RLM]  

Jo: Però...per què no la posem més cap aquí (acostant-la al primer 

punt) 



Alumne#5: No perquè, perquè la caputxeta anirà per les flors i 

després anirà fins aquí i té que ser una mica més tard.. (RD)-[G]// 

(RP)-[G]  

Jo: més tard? De quina altra manera podem dir més tard? 

Alumne#14: podem fer aquest l’hem fet a l’altra punta i aquest pot 

ser més aquí (mostrant les distàncies) (RD)-[G]//(RP)-[G]  

Jo: més aquí?... jo preguntava, com podem dir més aquí? 

Alumne#21: més enllà (CR)-[G]  

Jo: Més enllà... 

Alumne#14: podem fer aquest a la punta aquella i aquest a la punta 

aquella (senyalant dos punts allunyats) (RD)-[G]  

Jo: A veure en Alumne#11, Alumne#11 tu tens una idea de com és 

pot dir? 

Alumne#11: el llop es a casa àvia i no a casa mare  

Ells van discutint mentrestant... 

Jo: Escolteu, encara no m’heu respost a la pregunta que us he fet, 

com es diu, si el punt el posem aquí com està? 

Alumne#3: Recte...tens de fer recte (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: però com està? 

Alumne#21: Curt... (RD)-[M]//(CO)-[G]  

Jo: I curt, també en podem dir..., quan dues coses estan de costat, 

quan  estan de costat estan...? Jo estic al costat de la Alumne#21 jo 

estic? 

Tots: de costat, de costat... (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: A....prop, i si aquest punt està aquí està? 

Tots: Lluny! (RD)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: és que vosaltres ja ho dèieu bé, (..) que estava allà...però no 

dèiem lluny! Doncs posem la casa de l’àvia de la Caputxeta on heu 

dit, més lluny. 

(Mentre van posant el punt i discuteixen) 

Alumne#3: a l’altre punta diu... (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Alumne#14: Ha d’estar recte (mostrant que ha d’estar recte 

respecte al punt de la casa) (RD)-[G]//(CO)-[G]  



Alumne#12: No Alumne#14, aquest és el bosc (mostrant que el 

camí ha d’estar recte respecte al punt del bosc i no el de la casa de 

la Caputxeta) (RD)-[G]//(CO)-[G]  

(...) 

Jo: Quants personatges surten en el conte? 

Alumne#21: Dos... (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Alumne#12: quatre... (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Alumne#5: la Caputxeta, la mare de la Caputxeta, l’àvia, el llop... 

(CR)-[RLM]  

Jo: qui és aquest? ( mostrant uns titelles) 

Alumne#20: cinc, en sortien cinc (mentre els altres parlaven ella ha 

anat comptant per dins) (CR)-[NC]//(CO)-[NC]//(RP)-[NC]  

Tots: Cinc! ( molts després de comptar els titelles d’un en un) (RP)-

[NC]  

(...)  

Jo: on hem de posar aquest personatge?(Mostrant el llop) 

Tots: aquí! ( assenyalant casa de la caputxeta) (RD)-[G]  

(Alguns no estan d’acord i discuteixen on ha d’anar) 

Jo: D’on surt ...?  

Nens: aquí (RD)-[G]  

(m’assenyalen el bosc) 

Jo: ah, el seu punt de partida és aquí.. 

Jo: i aquest personatge?  (l’àvia) 

Nens: aquí, aquí (RD)-[G]  

Jo: aquest personatge quan apareixerà, al principi al nus o al final 

de la història? 

Nens: al final (RP)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: i aquest quan apareixerà, al principi al nus o al final? (caputxeta) 

Nens: aquí (RD)-[G]  

Jo: al principi? Hi esteu tots d’acord? 

Nens: si 



(...) 

Jo: què ens hi faltaria en aquesta història? Ens hi falten uns 

elements? 

Nens: el bosc! (RD)-[G]//(RP)-[RLM]  

Jo: a veure si m’ajudeu a fer el bosc? Mireu, el bosc el podríem fer 

així...(col·loco els blocs de fusta junts)  

Nens: no! 

Jo: per què no? 

Alumne#3: perquè aquí també pot ser (assenyalant un espai més 

ampli) (RD)-[G]//(RP)-[G]//(CR)-[G]  

Alumne#14: així també es pot fer (RD)-[G]  

Jo: com es pot fer? 

Alumne#14: posem, el gran, el més alt aquí, el mitjà aquí a baix, el 

petit aquí dalt i si vols les peces les posem aquí i aquí...(i van 

separant el mòduls) (RD)-[G]//(RP)-[G]//(CR)-[G]//(CO)-[M]  

Jo: a veure l’Alumne#3? 

Alumne#3: podem fer això (RP)-[G]//(CR)-[G]  

Alumne#14: això no són eh?! 

Jo: per què no els podem posar així els arbres? 

Alumne#20: jo tinc una altra manera (RP)-[G]//(CR)-[G]  

Alumne#15: perquè estan massa ajuntats (RD)-[G]//(CR)-[G]//(CO)-

[G]  

Jo: estan massa junts? 

Alumne#3: estan una mica separats (CR)-[G]  

Alumne#15: els hem de posar separats (CR)-[G]  

Jo: per què? 

Alumne#20: perquè es pugui passar per aquí i collir les flors... (RD)-

[G]  

(...) 

Jo: molt bé doncs, ja ho tenim tot col·locat, comencem? 

Nens: si 



Jo: quin camí va fer la Caputxeta, d’on va partir? 

Nens: d’aquí (casa) (RD)-[G]  

Jo: i on es va parar la primera vegada? 

Alumne#3: al bosc (CR)-[G]//(CR)-[RLM]  

Jo: doncs Alumne#3, agafa el retolador i fes el camí que va fer fins 

al bosc.... 

(fa un traç i deixem el titella en el punt del bosc) 

Jo: molt bé, i ara amb qui es va trobar? 

Nens: amb el llop! 

Jo: on  estava el llop? 

Alumne#14: amagat  

(aleshores fan un traç des del punt on està el llop fins a punt del 

bosc) 

Jo: com va ser el camí que va fer el llop fins a casa de l’àvia? 

Nens: curt! (CR)-[M]//(RP)-[G]//(CO)-[M]  

Jo: a veure Alumne#12, dibuixa el camí... 

(dibuixa un camí tan recte com pot, passant per dins el bosc fins a 

casa de l’àvia) 

Jo: hi esteu tots d’acord? 

Alumne#14: no, no és recte! (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: és que costa una miqueta... 

Jo: i el camí que va fer la Caputxeta? A veure Alumne#21... 

Alumne#21: per aquí (CR)-[G]//(RP)-[G]  

(va dibuixant una línia amb corbes, ajudada per tots, entre els 

diferents mòduls més pròxims a la casa de l’àvia) 

Jo: seria així el camí de la Caputxeta? 

Nens: si 

Alumne#14: jo tinc un altre... (RP)-[G]  

Jo: a veure doncs... 

(traça un camí que va encerclant tots els mòduls que hem posat per 

fer d’arbres...fins i tot torna enrere) 



Jo: mireu quin camí ha fet l’Alumne#14, hi esteu d’acord? 

Alguns: no 

Alumne#14: jo si (RD)-[G]  

(segons ella havia de collir totes les flors que hi havia al voltant dels 

arbres i s’havia de distreure molt) 

Alumne#20: podia fer una mica així de ràpid (no està d’acord amb 

el camí que ha fet la Alumne#14)...no ho feia així de ràpid perquè 

anava dient que corria, només anava fent així una mica ràpid 

perquè els altres poguessin fer-ho també (RD)-[G]// (CR)-[G]  

Mestra: i no pot ser un mig, mig? No pot parar-se a collir alguna flor, 

potser totes no, però alguna... 

Alumne#20: alguna si, però no tantes com ha fet la Alumne#14!  

Alumne#21: algunes si 

Jo: jo m’he adonat d’una cosa, mireu què ha fet la Alumne#14, ha 

anat collint totes les flors de tots els arbres que havíem posat, mireu 

tots els arbres estan encerclats, és un camí (...) hauríem de mirar si 

és més llarg o no que el vermell, vosaltres què penseu? 

Alguns: si 

Alumne#14: jo estic d’acord amb mi perquè jo un dia vaig veure el 

conte de la caputxeta i vaig veure que va agafar una mica de flors i 

el camí era llarg i jo pensava que era curt el de la caputxeta i no 

teniu raó vosaltres perquè aquest és una mica diferent al curt 

(referint-se al de color verd) (RD)-[G]//(RD)-[M]//(CO)-[M]  

Jo: potser tots tenim raó, Alumne#21 com podríem saber si el camí 

que va fer el llop (assenyalant el negre) és el més curt? Com ho 

podríem fer? 

Alumne#4: perquè és més gran (CR)-[M]//(CO)-[M]  

Jo: com Alumne#4, com ho podríem saber? 

Alumne#2: jo, perquè quan salta tenim que fer puntets (RD)-[G]  

Jo: quan salta tenim que fer puntets? 

Alumne#14: no, perquè el conte no... 

Jo: Alumne#15, com podem saber que aquest és el més curt 

(negre) i no és aquest (vermell) o aquest (verd)? 

Alumne#15: jo ja se que aquest és el més llarg per arribar aquí 

(assenyalant el punt de casa de l’àvia) (CR)-[G]//(CR)-[M]//(CO)-

[M]  



Jo: com ho saps? Com ho has fet per saber-ho? 

Alumne#15: perquè des d’aquí va fent això, va fent això i 

arriba...(ressegueix el camí llarg) (RP)-[M]//(RD)-[M]  

(...) 

Jo: però jo he preguntat una cosa, com podem saber que el camí 

que va fer el llop, aquest que hem dibuixat aquí és el més curt? 

Com ho podem saber? (...) 

Alumne#12: pues agafem els “ninos” “cogemos uno” agafem un i 

amb el peu anem posant... (RP)-[M]//(RD)-[M]  

Mestra: un davant de l’altre  

Alumne#12: un davant de l’altre i marquem una ratlla (acció que ja 

hem fet) (CO)-[M]//(RD)-[G]  

Jo: amb els peus d’aquests titelles? Si? I una altra forma de fer-ho 

perquè no siguin tan, tan petits? 

Alumne#20: jo ja se què volia dir l’Alumne#12, però no en tenim 

prous de “ninos”, en necessitaríem “moltissims” per saber quan 

fa...posar un...(RP)-[M]//(CR)-[NC]//(RD)-[M]  

Jo: i què podríem fer servir per mirar-ho? 

Alumne#15: una cosa 

Alumne#20: ...un a darrera de l’altre, i qui tingués més “menos” ja 

sabríem quin era el llarg i qui en tingués menys ja sabríem quin era 

el més curt... (RP)-[M]//(CR)-[NC]//(RD)-[M]//(CO)-[M]  

Jo: i si en comptes de “ninos” ho féssim amb peces? 

Alumne#20: seria el mateix (...)(RP)-[M]  

Jo: com heu de fer-ho doncs, posant un davant de l’altre...? 

Alumne#20: si però no en tindríem prous (CR)-[M]  

Mestra: però sabeu què ens passaria potser, com lo del metre 

(alçada de cada nen) quan vam mesurar la pissarra amb els 

nostres metres...tres Alumne#20, dos Alumne#9...no ens servia 

gaire, eh?! 

Jo: què els passa a aquests “ninos”, són de la mateixa alçada? 

Nens: no 

Aleshores els demano que quin instrument podríem fer servir per 

mesurar, per obtenir una mesura que ens donés sempre igual? Em 

proposen el metre. La mestra va a buscar un dels metres que vam 

utilitzar en sessions anteriors i demanem com l’hem d’utilitzar. Ells 



diuen que posant des d’un punt fins l’altre. Mesurem primer el camí 

curt (negre), la Alumne#14 ens fa veure què no és ben bé aquella 

mesura, ja que no segueix el camí (l’Alumne#12 no el va fer ben bé 

recte i surt una mica per sobre) entre tots però arribem a la 

conclusió que el que estem mesurant és la distància des d’un punt 

a l’altre malgrat el camí hagi fet una mica de corba. Mirem el 

nombre on arriba i assenyalem: “quin nombres és aquest?” els nens 

fan temptejos: “un sis i un tres” i una nena diu: “xixanta” tres”. 

Desprès amb més dificultat ja que és ondulat, mesurem el camí 

llarg, el primer (vermell), ens dóna un 9 i un 3. “noranta tres” i 

finalment mesurem l’últim camí proposat (verd). A mig mesurar ens 

passa una cosa: “oh, se’ns ha acabat el metre...què hem de fer?” la 

Alumne#20 diu de posar-lo una altra vegada. “però com?” 

l’Alumne#12 diu de fer una marca i tornar a començar. Fem una 

marca i posem el 100 de referència, però se’ns torna a acabar, ara 

ja tenen clar què cal fer i ho repetim l’acció posant una marca i un 

200. ”Quantes vegades ha cabut el metre en el camí de la 

Alumne#14?” alguns nens diuen: “dos” i una mica més” . Ens ha 

donat 200 i 78, “dos-cents setanta-vuit”. Arribem a la conclusió que 

el camí més llarg és el verd, malgrat ha tornat enrere. 

(...)(RD)-[G]//(CR)-[G]//(CR)-[NC]//(RP)-[M]//(CO)-[NC]/ /(CO)-

[M]//(RP)-[NC]//(RD)-[NC]  

Jo: Alumne#9, tu saps per què si, tots dos punts, si és el mateix, la 

distància d’aquí a aquí (mostrant els dos punts) ens ha sortit un 

camí més llarg? 

Alumne#15: perquè n’hi ha més rodones... (RP)-[M]//(CR)-

[G]//(CO)-[G] 

(...) 

Alumne#10: perquè n’hi ha més rodones... (RP)-[M]//(CR)-

[G]//(CO)-[G] 

Jo: més rodones? Per què el camí què fa? 

Nens: rodones... (CR)-[G]//(CO)-[G] 

Alumne#3: moltes i moltes rodones (CR)-[M]//(CR)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: el que ha fet la Alumne#14 fa rodones (cercles), però i el que ha 

fet la Alumne#21? El de la Alumne#21 fa rodones? 

Nens: no 

Alumne#20: ha anat fent corbes (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: i el de l’Alumne#12? 



Alumne#20: aquest ha anat directament cap allà (CR)-[G]  

Jo: ha anat com Alumne#21? 

Alumne#21: recte (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Alumne#14: no una mica “curva”, una mica tort (...)(RD)-[G]//(CO)-

[G]  

Alumne#20: està tort però recte (RD)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: com l’haguéssim pogut fer ben recte? 

Alumne#15: amb una ratlla (RD)-[G]  

Alumne#20 i Alumne#15: així (ho mostren posant el metre sobre els 

dos punts) (RP)-[M]//(RP)-[G]  

Alumne#4: així va bé  

Alumne#5: així estaria torta! (RD)-[G]//(CR)-[G]  

Mestra: ara estaria tort si féssim una línia? 

Alumne#4: així va recte (assenyalant la línia que faríem amb el 

regle) (RD)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: em sembla que hem après, o hem arribat a la conclusió de 

moltes coses? A veure si podem fer una mica de recull... 

(...) 

Jo: a veure, comencem quants llocs, quants hi havia en el conte? 

Alumne#20 i Alumne#13: 3 (CR)-[NC]//(CO)-[NC]//(RP)-[NC]  

Alumne#11: 3 (CR)-[NC]  

Alumne#20: n’hi havia 4 perquè hi havia casa d’ella, el bosc, casa 

de l’àvia i casa del llop (CR)-[RLM]//(CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

(l’Alumne#12 entre tant els va assenyalant) 

Jo: quin és el primer, el primer escenari, el primer espai que surt en 

el conte? 

Alumne#20 i Alumne#17: la casa de la caputxeta 

Jo: la casa de la caputxeta, que és el punt de partida...I el segon? 

Nens: el bosc 

Jo: el bosc, el bosc que què hi passa aquí al bosc? 

Alumne#20: que hi havia el llop 



Alumne#12: que el llop i s’ha “salido” 

Jo: i mireu aquí què ha passat? Què li ha passat en aquest punt? 

(assenyalant la intersecció) 

Alumne#12: que té 4, té 4 llocs (CR)-[NC]//(CR)-[G]//(CO)-[NC]  

Jo: té 4... 

Alumne#12: llocs, camins...  

Jo: sabeu com se’n diu d’aquesta.., la paraula per definir això? 

Alumne#20: espera que o me’n recordo, jo se que  

(...) 

Jo: quan dos camins es troben... 

Alumne#20: rotonda! (CO)-[G]  

Jo: rotonda! 

Alumne#12: però són 5 (rectificant-me) (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Alumne#21: si, rotonda 

Jo: és una bona idea 

Alumne#12: Núria són 5 

Mestra: ah, surten 5 camins d’aquí 

Alumne#15: rotonda 

Alumne#12: casa de la caputxeta, el llop i els que arriben a casa de 

l’àvia 

(...) 

Mestra: heu escoltat quina paraula ha dit l’Alumne#20? 

Alguns: si, rotonda 

Mestra: i què vol dir rotonda? 

Alumne#3: una rodona (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Alumne#20: un cercle perquè girin els cotxes que hi ha a la 

carretera per anar a diferents direccions (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Alumne#3: si allà al costat n’hi ha una i hi ha una estàtua (CR)-

[G]//(CO)-[G]  

Alumne#20: a prop de casa meva n’hi ha una... (CR)-[G]//(CO)-[G]  



Mestra: podríem posar el nom a cada camí eh?!, casa... de la 

caputxeta, cap allà...aquella direcció... 

Jo: doncs, la Alumne#20 té una bona mica de raó, perquè això és 

un encreuament, una intersecció, quan dos camins es troben  

Alumne#17: quan 3 camins es troben hi posem una rotonda (CR)-

[G]//(CO)-[G]//(CO)-[NC]  

(...) els nens demanen d’escriure-la en el llistat de paraules noves 

que a diari van confeccionant 

Jo: mireu què ha passat quan la Alumne#14 ha creuat la línia, què 

ha passat? 

Alumne#20: que s’assemblen a rotondes (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: s’assembla a rotondes? 

Alumne#20: si 

Alumne#5: a n’hi ha de quadrats...  

Jo: quina forma... 

Alumne#20: cercles (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: han quedat cercles 

Jo: aquesta línia com és? (camí negre) 

Nens: recta (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: i aquesta? (camí vermell) 

Alumne#13: “curva” (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: corba, i aquesta que ens ha quedat? 

Nens: rodones, rotondes, cercles! (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: ens han quedat cercles... 

Alumne#3: aquestes dues semblen com ous (CO)-[RLM]  

Jo: semblen com ous...però mireu què ens ha quedat? 

Jo: aquesta línia com ens ha quedat, oberta...i aquesta com ens ha 

quedat? 

Alumne#20: tancada (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: se’ns ha tancat i ens ha fet aquí? 

Nens: formes (CR)-[G]  



Alumne#17: “curves” (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Alumne#12: corbes (CR)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: molt bé, què més hem trobat? Com hem dit que era el camí més 

curt? 

Nens: recte (RD)-[G]//(RP)-[G]//(CO)-[G]  

Alumne#12: però lligat 

Jo: i el camí una mica més llarg, què feia? 

Nens: “curves” (RD)-[G]//(RP)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: corbes, i el camí més, més llarg? 

Nens: cercles (RD)-[G]//(RP)-[G]//(CO)-[G]  

Jo: cercles... 

Alumne#15: molts, molts cercles! (CR)-[M]//(CO)-[G]//(CO)-[NC]  

Alumne#12: el que ha fet la Alumne#14, pues jo se que en el conte 

de la caputxeta, la caputxeta no va fer voltes i “tampoco” va tirar 

“para atras”... (CR)-[G]//(RD)-[G]  

Jo: no va fer tantes voltes penses tu?! 

Alumne#12: i “tambien” que no va tirar “pa tras”... (RD)-[G]  

Jo: ah, no va girar cap enrere diu, Alumne#14 

Jo: val, estem d’acord amb això 

Jo: escolteu, i ara jo us vull fer una última pregunta, és possible 

anar a un mateix lloc, sortint d’un mateix lloc, per camins diferents? 

Alumne#12: si 

Alumne#21: no 

Jo: espera que tornem a agafar la pregunta, per exemple, si jo vull 

anar a la biblioteca des d’aquí la classe, hi puc anar per diferents 

camins? 

Alumne#20: “bueno” segons com ho hagin construït els que han 

construït... (RP)-[RLM]//(CO)-[RLM]//(RD)-[RLM]  

Alumne#3: ah, si, si 

Alumne#3: jo sí, perquè pots anar cap allà o cap allà (assenyalant 

dreta i esquerra) aquell és més llarg i aquell és més curt... (RP)-

[G]//(RD)-[G]//(RD)-[M]//(CO)-[M]  

Jo: i com ho saps això? 



Alumne#3: perquè un dia hi vaig anar (RD)-[G]  

Alumne#20: i gràcies a les rotondes podem girar cap a diferents 

direccions (RD)-[G]//(CO)-[G]  

 

 

Activitat 6. Identificar camins diferents per anar a un mateix 
punt 

 

Jo: és possible anar a un mateix lloc, des d’un mateix lloc, per 

camins diferents? 

Nens: si, per allà i per allà (assenyalen dreta i esquerra) (RP)-

[G]//(RD)-[G]//(RP)-[RLM]//(CO)-[RLM]  

Jo: i quin us sembla que és més llarg? 

Alumne#3 i Alumne#14: Aquell (el de la dreta) (RD)-[G]//(RP)-

[G]//(RD)-[RLM]//(CO)-[RLM]  

Jo: i com ho pots demostrar? 

Alumne#14: perquè amb la Maria jo sempre miro els camins i un és 

més llarg i l’altre més curt (RD)-[RLM]//(CO)-[RLM]  

 

 

 

 

 

Jo: us sembla que ho anem a comprovar? 

Alumne#11: si 

Jo: si? Mireu, farem dos grups, i uns agafaran el camí..., quin camí 

deies Alumne#3? 

Alumne#3: cap allà i cap allà (CR)-[G]//(CR)-[RLM]  

Jo: cap allà on és? (assenyalant l’esquerra) 

Alumne#10: l’esquerra (CR)-[G]//(CO)-[G]//(CR)-[RLM]  

Jo: i aquest serà... 



Nens: dreta (CR)-[G]//(CO)-[G]//(CR)-[RLM]  

Jo: doncs uns anirem cap a l’esquerra i uns altres cap a la dreta 

Alumne#21: i a veure qui va més ràpid (CR)-[M]  

Alumne#9: el llop 

Jo: agafarem el fil i l’enganxarem...(...) A veure qui fa de caputxeta i 

qui de llop?! Qui arribi primer a la biblioteca. Ens fixarem com és el 

camí, si és recte, si fa una cantonada...com és aquest camí 

(designem dos encarregats de fer el plànol, un per grup) 

Alumne#9: llarg (CR)-[M]//(CO)-[M]//(CR)-[RLM]  

Jo: els encarregats del plànol, hem de dibuixar... 

Alumne#21: el punt de la classe, un puntet (CR)-[G]//(CO)-[G] 

Jo:hi podem posar classe (els nens li diuen les lletres), com és 

aquest camí? 

Alumne#10: una recta... (RP)-[G]//(CO)-[G]  

Quan tornem a l’aula fem una rotllana i posem els dos cabdells de 

fil al mig per parlar sobre el que ha passat) 

Jo: quin és el camí més curt i el més llarg, com ho podem saber? 

Alumne#14: jo quan he vist, quan he pensat us he avisat, que 

venen, que venen i nosaltres estàvem fent encara l’arbre (columna 

de l’entrada) i jo m’he esperat, i jo m’he pensat que tenia més poc 

la Núria que la Montse i per això té més la Núria (comprova fent 

al·lusió a que ens ha esperat i els altres ja eren al final) (CR)-

[M]//(RD)-[M]//(CO)-[M]  

Alumne#21: nosaltres érem la caputxeta  

Alumne#17: nosaltres el llop 

Jo: ha passat el que havíem predit abans, quan hem sortit, quan 

hem sortit heu dit que el camí de l’esquerra era el més curt i el de la 

dreta el més llarg...i, ha passat? 

Alumne#3: si 

Jo: i com ho sabem? 

Alumne#20: perquè aquest d’aquí està més ple (dreta) i aquell està 

més buit (esquerra) (RP)-[M]//(RD)-[M]//(CO)-[M]//(RP)-[RLM]  

Alumne#5: aquest és més prim i aquest és més “gordo” (CR)-

[M]//(RP)-[RLM]  



Jo: està més ple, què hem fet? 

Alumne#20: hem desenrotllat i aquest és més ple... (CR)-[M]//(CO)-

[M]//(RP)-[RLM]  

Jo: té més voltes aquest? (...) així a simple vista ja podeu dir que 

aquí n’hi ha més de fil que allà? 

Nens: si 

Alumne#12: si, “pues” jo veig que en un, en el teu (dreta) és més 

gros i en el nostre és més prim (CR)-[M]//(CO)-[M]//(RD)-[RLM]  

Mestra: si és prim, aquell què és? 

Nens: gruixut (CR)-[M]//(CO)-[M]//(CR)-[RLM]  

Jo: és a dir, vosaltres diríeu que el camí que va fer la caputxeta ha 

estat...gruixut 

Jo: i de quina manera, com podríem saber quin és el que mesura 

més? 

Alumne#14: jo he pensat que si agafem i comptem amb els nostres 

peus segur que ens contarem i anirà fins a 100...(fa una estimació) 

(RP)-[M]//(RD)-[M]//(CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: i amb quins peus, amb els de tots? 

Alumne#14: si 

Jo: i com ho farem? Amb un peu de la Alumne#14, un peu de la 

Alumne#21, un d’en Alumne#17... 

Alumne#20: no, després de la Alumne#21, després d’en 

Alumne#17...no, perquè sinó hauríem d’estar tota l’estona així i ens 

cansaríem...(mostrant que és difícil posar un peu i prou) (RD)-[G]  

Alumne#14: no, si fem una plata d’enciam i qui toqui posa el peu 

Jo: però qui ho farà, un nen o ho farem tots? 

Nens: tots 

Alumne#21: Núria, vol dir així la Alumne#14 (i demostra posant un 

peu davant de l’altre) (RD)-[G]//(RP)-[M]  

Jo: els dos peus de la Alumne#14, els dos peus de la 

Alumne#21...jo entenc que em dieu això? 

Alumne#14: no, un peu d’en Alumne#22 i un altre al davant (RD)-

[G]  

Jo: ah, però només en Alumne#22? 



Alumne#14: no tots! 

Alumne#20: jo em sembla que ja entenc què vol dir la Alumne#14, 

fica un, un altre i canvi (de nen) 

(...) 

Jo: jo tinc una pregunta, si fem això que primer ho fa un i després 

fem canvi...tos fem el mateix peu? 

Nens. No 

Jo: què passarà? 

Alumne#21: no fan igual (RP)-[M]//(RD)-[M]  

Alumne#20: que ens sobrarà un tros (CR)-[M]//(RD)-[M]  

Jo: què li passarà a aquesta mesura, com la podrem mesurar? 

Alumne#20: amb retoladors petits (assenyala un altre instrument de 

mesura no estàndard) (RP)-[M]//(CO)-[M]  

Jo: sabeu què ens passarà si ho fem així? Que quan ho haguem 

d’escriure a la pissarra haurem d’escriure, dos peus de la 

Alumne#21, dos peus d’en Alumne#22... 

Mestra: anirem molt a poc a poc no? 

Alumne#14: he dit que ho farem tots, i també la Montse i la Núria 

Jo: però seran diferents els nostres peus... 

Mestra: clar, mireu quin peu més gran faig jo 

Alumne#3: la Alumne#14 és el més petit (CR)-[M]//(CO)-[M]  

Jo: com ho hauríem de fer perquè fossin sempre igual...? recordeu 

que havíem arribat a una conclusió, la taula ens havia donat la 

mateixa mesura a tots igual perquè els retoladors eren... 

Alumne#21: iguals (CO)-[M]//(RD)-[M]  

Jo: i què passarà amb les sabates? (fent connexió amb allò fet amb 

anterioritat) 

Alumne#20: que... un era 1,5, un altre era 2... (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: ens van donar mesures  

Nens: diferents (CR)-[M]  

Alumne#9: diferents 

Jo: mireu, m’he inventat una màquina de mesurar...què és això? 



Nens: un “metro” (CO)-[M]  

Jo: i el metre, mesura sempre igual? 

Nens: si 

Jo: Alumne#17, quins dos números veus aquí, per on comença? 

Alumne#17: 0, 1, 2... (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Alumne#21: fins al 100! (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: i això vol dir un metre? Doncs jo he pensat que podríem fer (...) 

Alumne#15: que si posem aquest aquí serà molt! 

Jo: on l’hauríem de posar per començar? 

Nens: aquí, en el 0 (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

Jo: esteu tots d’acord? 

Nens: si 

Jo: i ara enrotlla...què ens ha passat? (quan donem una volta) 

Mestra: quantes voltes hem donat? 

Nens: una (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

(comptem (...) 2, 3, 4, 5, 6... (CR)-[NC]//(CO)-[NC]  

(molts compten només recitant la sèrie numèrica oral, d’altres però 

saben que fins que no passa de nou per el 0 no és pot computar 

una volta més. Jo vaig parafrasejant i comptant només quan dóna 

una volta sencera, juntament amb un grup de nens) 

Jo: són moltes voltes eh?!  

Jo: 44, 45, 46...48 

Mestra: 48 i un trosset més (48 metres i 44 cm.) 

Alumne#12: 48 i 44, i mig (referint-se a que no és sencer, fa una 

aproximació) (CR)-[NC]//(CR)-[M]//(CO)-[NC]  

Fem el mateix amb l’altre cabdell i al final ens donen dues mesures 

48 i 85. A la tarda acabem l’activitat i fem el recull de les 

conclusions. Vam quedar que eren 48 voltes i que si cada volta era 

un metre aleshores eren 48 metres, 48 vegades el metre. 

Vam verificar que el més llarg era el que havien dit perquè feia 85 

voltes, i que 85 era un nombre més gran que 48. Abans ho havien 

fet per estimació i percepció, comparant el gruix dels cabdells i 

argumentant que el més gruixut, on hi havia més cordill era el més 

llarg. (RD)-[M]//(RD)-[NC]  



 

 

 

 

 

 

 

 

Annex C 

Representacions dels infants 



Alumne#1 Alumne#3

Alumne#5Alumne#4

Alumne#7 Alumne#8

Alumne#11Alumne#10

Activitat 1. Representació del conte De què fa gust la lluna? Dades recollides en el (Quadre 
6. p. 52)



Alumne#12 Alumne#13

Alumne#15Alumne#14

Alumne#17 Alumne#18

Alumne#20Alumne#19



Alumne#21 Alumne#22

Alumne#1 Alumne#2

Alumne#4

Alumne#3

Activitat 2. Representació d’una torre estable. Les dades obtingudes de l’anàlisi estan recolli-
des en el (Quadre 7. p. 57).

Alumne#5 Alumne#6



Alumne#7 Alumne#8

Alumne#10

Alumne#9

Alumne#11 Alumne#12

Alumne#14Alumne#13 Alumne#15



Alumne#18Alumne#17Alumne#16

Alumne#22Alumne#21Alumne#20



Alumne#3 Alumne#4

Alumne#6Alumne#5

Activitat 4. Representació del conte La Caputxeta vermella. Dades recollides en el (Quadre 
8. p. 59)

Alumne#7 Alumne#8

Alumne#9 Alumne#10



Alumne#12Alumne#11

Alumne#14 Alumne#15

Alumne#17Alumne#16

Alumne#18 Alumne#19



Alumne#20 Alumne#21


	Annex 1 i 2
	annex3

