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UNITAT 1

1. La meva família

Pàg.

10 ➧La taula dels nombres

 1   Completa aquesta taula:

Què has fet per passar de la casella del 865 a l’ombrejada del costat?

Què has fet per passar de la casella del 898 a l’ombrejada de sota?

• Pinta:

De color vermell, la casella on hi ha el nombre més petit.

De color taronja, la casella on hi ha el nombre més gran.

De color blau, les caselles on hi ha nombres que tinguin una unitat.

De color groc, les caselles on hi ha nombres que tinguin set desenes.

Has pintat cap casella amb més d’un color?  

Per què? 

Què ha passat en l’última fila de la taula? 

865

898

860 861 862 863 864 866 867 868 869

870 871 872 873 874 875 876 877 878 879

880 881 882 883 884 885 886 887 888 889

890 891 892 893 894 895 896 897 899

900 901 902 903 904 905 906 907 908 909

Sí, la del nombre 871.

Restar una unitat.

Sumar 10 unitats.

 Perquè té una unitat i set desenes.

 Hem canviat la xifra de les 

centenes.

Pàg.
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1 •  Omplir la taula dels nombres que va del 860 al 909.  Hi ha escrits el nombre 865 i una casella om-
brejada just abans i el 898 i una casella ombrejada just a sota.

   Serà interessant deixar que els alumnes diguin com creuen que cal fer-ho. Comptar amb una acti-
tud activa per part de l’alumnat és important i és més probable que la tinguin si es planteja dema-
nant la seva participació.

   El punt clau de la tasca és el pas del 899 al 900. Una vegada completa la taula hi ha una sèrie de 
preguntes per reflexionar i prendre consciència del que han anat fent.

   En el llibre hi ha una activitat que mostra una taula semblant, la qual acompanya l’observació, 
perquè s’adonin de l’estructura en files i columnes i de com creixen o decreixen els nombres se-
gons el sentit que es prengui.

   La decisió sobre si es vol començar per la proposta del dossier i una vegada resolta anar al llibre i 
veure detalladament l’estructura de les taules o a la inversa, la prendrà cada mestre o mestra se-
gons la metodologia que vulgui seguir i les característiques del grup.

Desenvolupament de les activitats

NUMERACIÓ I CÀLCUL 
•  Comprensió del sistema de numeració 

decimal. Descripció oral.   
•  Ús de diferents llenguatges per 

representar el sistema de numeració 
decimal. 

•  Cerca de regularitats en els nombres.

•  En el cas que hi hagi nens o nenes que no hagin treballat abans amb la taula dels nombres, pot ser 
interessant mostrar-los i treballar la taula del 0 al 99.

Activitats complementàries

Més informació

Nombres naturals: els 

nombres en taules.

Material complementari

Quadre dels nombres  
del 0 al 99.
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•  Si veieu que el treball ha estat 
profitós i penseu que seria bo po-
sar-hi més atenció per consoli-
dar-lo, podeu demanar que cada 
nen prepari un full amb un retall 
de taula on hi hagi un únic nom-
bre escrit. S’intercanvien els retalls 
amb un altre company i cada un 
en resol un de diferent del que ha 
preparat.

  La tasca és tan interessant per al 
qui la resol com per al qui la pre-
para.

Activitats complementàries

NUMERACIÓ I CÀLCUL
•  Comprensió del sistema de numeració 

decimal.  Descripció oral.  
•  Ús de diferents llenguatges per 

representar el sistema de numeració 
decimal.  

•  Cerca de regularitats en els nombres.

CONTINGUTS 

2 •  Continuar treballant en el context de les taules dels 
nombres; ara, però, no es presenta una taula sencera, 
sinó un retall de taula. Això demana un coneixement 
més profund de l’ordre dels nombres en la taula.

   El que es demana en primer lloc és que s’identifiqui 
un nombre dels 4 que es presenten i que s’escrigui en 
la casella ombrejada. Llavors ja es poden omplir la res-
ta de caselles, tot deduint els nombres a partir del 523, 
augmentant o disminuint una unitat en les files i una 
desena en les columnes.

   A continuació, es demana d’observar la taula que 
s’acaba de completar i respondre quins nombres reu-
neixen determinades característiques i també quins 
nombres hi ha en determinades caselles, prenent la 
casella ombrejada com a referència.

Desenvolupament de les activitats
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 2   Encercla el nombre de tres xifres que té dues desenes. Després, 

copia’l en la casella ombrejada i completa el tros de taula:

• Observa els nombres que has escrit en la taula i escriu quins nombres…

…tenen tres unitats:  

…no tenen cap unitat:  

…tenen sis desenes:  

• Quin nombre hi ha…

…en la casella superior a l’ombrejada?  

…a la dreta de la casella ombrejada?  

…a l’esquerra de la casella ombrejada?  

…quatre files per sota de la casella ombrejada?  

523712 280389

513 514

522 523 524 525 526

534 535

545

555 556 557 558 559

560 561 562 563 564

   513, 523, 563

       560

    560, 561, 562, 563, 564

         513

       524

          522

                         563

Pàg.
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Notes
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•  L’ús de material multibase ajuda 
molt a fer-se una idea de la quan-
titat que representa cada nom-
bre; és un recurs interessant de fer 
servir en format manipulable, es-
pecialment quan hi ha alumnes 
que tenen dificultats per imagi-
nar-se les quantitats. 

Activitats complementàries

NUMERACIÓ I CÀLCUL
•  Comprensió del sistema de numeració 

decimal. Valor posicional. Descripció 
oral.   

•  Ús de diferents llenguatges per 
representar el sistema de numeració 
decimal.  

•  Ús de diferents models per comparar 
i ordenar nombres. 

CONTINGUTS 

3 •  Treballar amb la representació de quantitats amb els 
blocs multibase. 

   Al mig del full hi ha representat el nombre 129. Es de-
mana de treure una unitat i una desena d’aquest 
nombre i d’afegir-hi també una unitat i una desena, i 
representar la quantitat resultant amb nombres i amb 
els blocs multibase.

   En el llibre es presenta la representació dels nombres 
799, 800 i 801 amb material multibase, mostrant així, 
de manera clara, la diferència en la representació del 
799 i el 800, representació que passa de tenir 9 dese-
nes i 9 unitats a tenir una nova centena. I per contrast, 
la diferència entre 800 i 801, que es concreta única-
ment en el fet d’afegir una unitat al 800.

   Hi ha algunes preguntes que guien aquesta reflexió 
per ajudar els alumnes i procurar que siguin ells els 
qui s’adonin dels canvis, en lloc d’escoltar simplement 
l’explicació del mestre o la mestra.

Desenvolupament de les activitats
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➧Representem nombres

 3   Segueix les instruccions, escriu el nombre i representa’l. Fixa’t en 

l’exemple:

NOMBRE REPRESENTACIÓ

NOMBRE REPRESENTACIÓ

NOMBRE REPRESENTACIÓ

128

NOMBRE REPRESENTACIÓ

NOMBRE REPRESENTACIÓ

129

Afegeix una unitat 

a aquest nombre.

Afegeix una desena 

a aquest nombre.

Treu una unitat 

d’aquest nombre.

Treu una desena 

d’aquest nombre.

Pàg.
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  130

  139  119

Pàg.

11

Més informació

Nombres naturals: les 

quantitats amb blocs 
multibase.
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•  El treball amb l’aplicació de l’ÀBAC 
us permetrà ampliar i treballar de 
manera col·lectiva la relació mate-
rial multibase i nombre, i pro-
moure l’expressió oral dels raona-
ments que vagin fent i compartint. 

Activitats complementàries

NUMERACIÓ I CÀLCUL 
•  Comprensió del sistema de numeració 

decimal. Descripció oral.   
•  Ús de diferents llenguatges per 

representar el sistema de numeració 
decimal.  

•  Reconeixement i ús de 
representacions equivalents d’un 
nombre.

CONTINGUTS 

4 •   Es presenten diversos nombres: uns escrits en xifres, d’altres escrits en lletres i encara uns altres 
representats amb material multibase. Es proposa que relacionin les representacions coincidents. 

   Cal anar treballant la idea que les quantitats es poden representar de maneres diverses: amb lle-
tres, amb nombres, amb material multibase, en quadres, sobre la recta… Cada manera de repre-
sentar-les té unes normes concretes. 

   En aquest cas, podem recordar les normes per escriure els nombres amb lletres: l’anomenada 
norma D-U-C, que ajuda a recordar que s’escriu guió entre les desenes i les unitats, D-U i entre les 
unitats i les centenes, U-C.

Desenvolupament de les activitats
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 4   Si volen dir el mateix, encercla’ls del mateix color:

Cent divuit

Tres-cents vint

Tres-cents dotze

230

108

Pàg.

11
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•  Indagar l’edat de tots els mem-
bres de la família i redactar un 
problema semblant al del dossier.

Activitats complementàries

NUMERACIÓ I CÀLCUL
•  Comprensió i ús del comptatge amb 

significat de quantitats discretes.
•  Reconeixement dels nombres en 

situacions quotidianes.  
•  Ús de nombres naturals per resoldre 

problemes en contextos significatius.

CONTINGUTS 

5 •   Es presenta el primer problema del curs. A la part superior de la pàgina hi ha unes icones que re-
corden els passos que cal fer en la resolució d’un problema: Saber què ens demanen; pensar què s’ha 
de fer; resoldre-ho i explicar-ho.  És convenient que sempre que s’estigui en una pàgina de proble-
mes s’hi faci referència. 

   A més, hi ha un cartell que, en aquest cas, diu Per on comencem?, perquè el problema vol ajudar els 
alumnes a adonar-se que no sempre l’ordre en què s’explica un problema és el de resolució; de 
vegades, cal buscar quina és la dada que atorga significat a les altres.

   El problema que es presenta en el llibre de coneixements segueix un ordre i el del dossier, un altre. 
És interessant que, a partir d’ara, es preguntin per on comencen; per això anirà sortint aquesta 
pregunta en el cartell dels problemes.   

   Després de llegir el problema, veuran que totes les dades fan referència a altres dades que encara 
no es coneixen. La darrera, l’edat d’en Martí, és la clau per començar la resolució.

Desenvolupament de les activitats
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11UNITAT 1

PROBLEMES

 5   Aquesta és la meva família:

– El meu pare, que es diu Jordi i té 5 anys més que la meva mare.

–  La meva mare, la Marta, que té 30 anys més que la meva  

germana gran.

– La meva germana gran, l’Eva, que té 5 anys més que jo.

– La meva germana petita, la Bet, que té 3 anys menys que jo.

– Jo, en Martí, que tinc 8 anys.

Quants anys té cada un? Pensa bé per qui hem de començar a comptar.

Pàg.

12

 anys  anys  anys  anys  anys

PER ON 
COMENCEM?

   MARTÍ BET EVA MARTA JORDI

 8 – 3 8 + 5 13 + 30 43 + 5

 8 5 13 43 48

Pàg.

12

Problemes
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•  Jugar al joc d’ensenyar un nombre 
determinat de dits i que el com-
pany digui, al més ràpidament 
possible, si és un nombre parell o 
senar; el joc pot ajudar a automa-
titzar aquest coneixement.

Activitats complementàries

NUMERACIÓ I CÀLCUL 
•  Cerca i anàlisi de peculiaritats dels 

nombres: parells i senars.

RELACIONS I CANVI
•  Anàlisi de les peculiaritats dels 

nombres. Cerca de regularitats. 

CONTINGUTS 

6 •   Representar les edats de les persones de la família d’en Martí i comprovar si són nombres parells o 
senars. La primera columna es dóna resolta perquè serveixi de model. 

7 •  Completar la sèrie dels nombres parells i la sèrie dels nombres imparells i pintar les caselles que 
corresponguin a les edats dels membres de la família. Finalment, anotar les unitats dels nombres 
parells i dels imparells.

   En el llibre de coneixements es presenta la situació del número de les cases en un carrer: en una 
banda hi ha els nombres parells i en l’altra els imparells i la manera de comprovar si un nombre és 
parell o senar és fer la representació gràfica del nombre i agrupar els elements de dos en dos i 
comprovar si en queda cap de desaparellat. 

   Les preguntes poden ajudar a conduir la conversa perquè siguin els mateixos alumnes els qui va-
gin construint el coneixement. En aquest cas es demana que es fixin en com acaben els nombres 
parells i els imparells per tal que relacionin el 0, 2, 4, 6 i 8 amb els parells i l’1, 3, 5 i 7, amb els impa-
rells.

Desenvolupament de les activitats
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➧Parells o senars

 6   Representa les diferents edats de la família del Martí amb creus 

i comprova si són nombres parells o senars:

 7   Completa les sèries seguint el patró. Pinta les caselles on hi hagi les edats:

Els nombres parells acaben en  ,   ,  ,  i  . 

Els nombres senars acaben en  ,   ,  ,  i  . 

Pàg.
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MARTÍ JORDI MARTA EVA

8

PARELL  

SENARS

 3

 

47

PARELLS

8 10

24

56

 48 43 13

 PARELL SENAR SENAR 

 0 2 4 6 8 

 1 3 5 7 9 

SENARS

1  3 5 7 9 11 13 15 17

19 21 23 25 27 29 31 33 35

37 39 41 43 45 47 49 51 53

PARELLS

6 8 10 12 14 16 18 20 22

24 26 28 30 32 34 36 38 40

42 44 46 48 50 52 54 56 58

Pàg.
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Més informació

Nombres naturals:  

diverses característiques  

dels nombres.


