
ON SÓN LES MATEMÀTIQUES ALS 
PROJECTES? 

A l’escola fer projectes és sinònim de treball globalitzat. Quan iniciem una 
recerca, sabem que activarem capacitats i desenvoluparem competències de 
diverses àrees i dimensions del coneixement. 

Però, les matemàtiques, també les treballem? Com relacionarem els 
triceratops, els falcons, la Torre de l’Aigua, les coves prehistòriques, el nostre 
país... amb la numeració, el càlcul, la mesura, l’escala?  

Al nostre entorn les matemàtiques hi són. La clau dels mestres és ser capaços 
de tenir els ulls oberts per saber-les trobar arreu. 

BUSQUEM BONES PREGUNTES... 
CERQUEM BONES RESPOSTES 

P3 Quina llargada devia tenir el triceratop? 
A la classe de P3 estem treballant un dinosaure, el Triceratop. Una de les 
caràcterístiques que hem estudiat d’aquest dinosaure és la seva mesura, la llargada 
desde les banyes fins a la cua. 
 
QUINA HIPÒTESIS O DUBTE ESTÀVEU INVESTIGANT? 
A través d’una conversa a l’aula i de l’observació dels “ninos” de triceratop que teníem 
a la classe, vam plantejar als nens i nens la següent pregunta: Com imagineu que era 
de llarg el Triceratop? 

 
QUÈ US VAREU PLANTEJAR FER PER RESOLDRE-LA?  
Les primeres afirmacions dels nens i nenes apuntaven a que el Triceratop era més 
gran que els ninos que teníem a l’aula. Vam pensar formes per mesurar les coses i 
vam optar per utilitzar un cordill i estirar-lo tot el tros que pensàvem que mesurava un 
triceratop. 
 
QUÈ VAREU FER FINALMENT? 
Per poder elaborar les nostres hipòtesis de forma individual vam sortir al pati de 
l’escola i vam estirar un cordill fins el lloc on cada nen i nena pensava que mesurava el 
Triceratop, el vam guardar en un sobre fins el dia de la visita al Museu de 
Paleontologia Miquel Crussafont. Allà al museu cada nen i nena va poder estirar el seu 
cordill al costat de l’esquelet del Triceratop, fent una comparació entre la nostra 
hipòtesi i la llargada real de l'animal. 
 
QUINES CONCLUSIONS VAREU EXTREURE?  
La conclusió més evident a la qual vam arribar és que el Triceratop era un dinosaure 
molt més gran i llarg del què la majoria dels nens i nenes de la classe havíem 
imaginat, només 2 nens, s’havien acostat a la mida real. 
 



CONTINGUTS MATEMÀTICS  
Elaborar una hipotèsi en relació al que imagino que mesura un Triceratop. 
Representar aquesta hipòtesi a través d’un material que quantifica la mesura de la 
meva hipòtesi (amb un cordill). 
Comparar la meva mesura (hipòtesi) amb la real, establint un criteri en relació a si és 
més gran o més petit. 
Extreure conclusions a nivell grupal sobre l’experiència de la mesura, imaginada, i 
vivenciada a través de l’observació i mesura de l’esquelet. 

 
 

P4 Tots els habitatges són iguals? 
Els nens i nenes de la classe de P4 estem estudiant si totes les ciutats són iguals.  
 
QUINA HIPÒTESIS O DUBTE ESTÀVEU INVESTIGANT?  
Després de fer una sortida per la ciutat i observar diferents habitatges, varem voler 
conèixer com era l'habitatge de cada company i així comparar mides i formes. 
 
QUÈ US VAREU PLANTEJAR FER PER RESOLDRE-LA?  (podem escriure els 
comentaris dels nens/es  o redactar el què va passar) 
Vam redactar una nota entre tots demanat a les famílies informació sobre el seu 
habitatge, preguntant com és i quina alçada de pisos té. 
 
QUÈ VAREU FER FINALMENT?  
Quan ho van retornar cada alumne va exposar la seva informació. Tot seguit vam fer la 
representació de cases i blocs de pisos tant en dibuix com amb peces de construcció. 
Ens vam adonar que tenien formes geomètriques diferents i que podíem endreçar-les 
per alçades, de més alt a més baix. 
 
Les cases les construíem amb un quadrat i un triangle i els blocs de pisos els 
representavem amb rectangles. 
 

 
CONTINGUTS MATEMÀTICS  
Identificació de figures planes: triangle, quadrilàter i rectangle.  
Observació i identificació de l'entorn social: l'escola, el carrer, el barri, el poble o ciutat.  
Observació i reconeixement de semblances i diferències en  objectes:  grandària, 
mida.  
Ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions com el dibuix. 
Reconeixement i representació de nombres en situacions diverses, adonant-se que 
són presents en situacions quotidianes:quantitat, identificació, ordre i situació. 



 

 

P5 Tots els cors bateguen igual? 
A la classe de P5 ens hem preguntat com és que si les costelles estan obertes el cor 
no cau. Responent a aquesta pregunta ens ha sorgit diferents incognites relacionades 
amb el cor. 

 
QUINA HIPÒTESI O DUBTE ESTÀVEU INVESTIGANT? 
La pregunta que ens fem és si tots els cors bateguen igual i al mateix ritme. Per poder 
donar resposta a la nostra incognita decidim, primer saber quants batecs per minut fa 
el nostre cor i després imaginar-nos en 1 minut com bategaria el cor d’un TRex i el 
d’un ratolí, tot sabent que el cor batega per impulsar la sang per les venes i artèries. 
 
QUÈ US VAREU PLANTEJAR FER PER RESOLDRE-LA? 
Vam buscar a internet la freqüència del cor d’un nadó, en 30' batega 54 cops, quants 
farà en un minut? sumem 54 més 54. Vam comptar el propi pols amb una màquina de 
prendre la pressió. Van apuntar les seves pulsacions en un minut al full de registre. 
També els que no ho van fer aquell dia, van fer hipòtesi de quantes en 
tindrien.  Sabien el resoltat dels companys, però el seu càlcul no s’aproximava als dels 
companys ( 80p/m, 100p/m..). Deien: 10p/m, 20…). Observem que el cor d'un nadó és 
més petit i batega més ràpid en estat de repòs que el nostre. 

    
 
Ara sabíem que comparant-nos entre nosaltres els batecs dels nostres cors són 
diferents. Però el del ratolí i el de T-Rex, serà igual que el del nadó i el nostre?  
Juguem a imaginar que som cors i sang que viatja per venes i artèries. Anem al pati, 
imaginem la distància que podria recórrer la sang d’un TRex des de que sortia del cor 
fins que hi tornava. També vam fer el mateix amb el cor d’un ratolí.  
           
QUÈ VAREU FER FINALMENT? 
Els alumnes es van col.locar per parelles en una mateixa línia. El company que feia de 
cor donava un cop de mà, en forma de batec, al seu company que era la sang i aquest 
anava fins al final de la línia del recorregut acordat. Mentre passava el minut, els 
infanrs anaven i venien i comptaven les vegades que el cor bategava, tant del TRex 
com del ratolí.  
 

  



QUINES CONCLUSIONS VAREU EXTREURE? 
En acabar els dos recorreguts i el comptatge ens adonàvem que el ratolí bategava 
més vegades que el del TRex amb el mateix temps. També s’adonaven que la 
grandaria de cada cor era proporcional al tamany i a la força de cada bèstia, així com 
que el batec d'un cor gran té més força que el d'un cor petit, per últim que el recorregut 
de les venes i artèries està relacionat amb el nombre de batecs, com més gran l'animal 
menys batecs perquè la sang triga més en tornar al cor. 
Finalment vam represtar l’experiment del joc en un registre, on quedava expressat el 
nombre i la grandària de cada batec amb l’animal (el TRex 4p/m i el del ratolí 14p/m) 

 

 
 

QUINS CONTINGUTS MATEMÀTICS ESTÀVEU ACTIVANT  
Númeració, càlcul, relació nombre quantitat; quantitat representada en distàncies 
recorregudes. 
Representació gràfica dels nombres 
Proporcionalitat (gran-petit) 
Freqüència, temps 
 

 

1r Les Àligues 

QUINA HIPÒTESIS O DUBTE ESTÀVEU INVESTIGANT?  
Vam saber que l’àliga podia arribar  a volar a  240 km/h. (4.000m/min). Això és molt o 
és poc? Vam voler comparar-ho amb altres aus rapinyaires, així que vam buscar la 
velocitat màxima d’un falcó ( 300  km/h). (5.000m/min) 
Ens vam preguntar “Qui corre més l’àliga o nosaltres? 
 
QUÈ US VAREU PLANTEJAR FER PER RESOLDRE-LA?   

 
Ens preguntem a quant podem córrer nosaltres? 
Sortim al pati i ho investiguem. Hem traçat un circuit de 100  metres. Amb un 
cronòmetre hem mesurat quant triguem en recórrer el circuit. Per saber a quina 
velocitat hem anat ho hem calculat amb la següent fórmula: 
Velocitat = espai/temps 
 

 
QUÈ VAREU FER FINALMENT? 

Amb el recull de totes les dades cada nen/a va fer un dibuix representant les 
diferents velocitats (falcó, àliga ell/a) 



Intentem representar a “escala” la velocitat de l’àliga, el falcó i la nostra. 
Després de parlar-ne molt, hem vist que representar una cosa  a «escala» és 
representar-la  més gran o més petita que la seva mida real. 
 
 

 
 

Finalment en una gràfica van quedar representades les diferents velocitats. 

 
 
QUINES CONCLUSIONS VAREU EXTREURE?  
Cada infant va explicar a la resta de companys com ho havia representat. 
 
QUINS CONTINGUTS MATEMÀTICS ESTÀVEU ACTIVANT  

Comptar de 5 en 5 fins a100 (en la creació del circuit) 
La representació gràfica com a mitjà de comunicació. 
Representació a “escala”  
 

2n Els Falcons 

 
QUINA HIPÒTESIS O DUBTE ESTÀVEU INVESTIGANT? 

Una de les preguntes que interessava al grup ens va oferir l’oportunitat de 
treballar la matemàtica des d’una perspectiva diferent a l’habitual. La pregunta 
va ser: a quina distància pot veure el falcó a la seva presa? 

Per poder donar resposta a la pregunta, els nens i les nenes van cercar 
informació i la van dur a classe. 

 
 



El falcó pot veure una rata desde 1500 metres d’alçada.  

Així, doncs, es va presentar un nou problem1a.  Cal dir que  aquest grup ha fet 
servir les unitats de mesura en altres ocasions però en horitzontal. La seguent 
pregunta que va sorgir va ser: com podem mesurar 1500 metres d’alçada? 

Vam discutir sobre què era  1500 metres i com podíem representar-ho. 
Després de molt debatre i pensar va sorgir la idea de que devia ser com la torre 
de l’aigua. 

QUÈ US VAREU PLANTEJAR FER PER RESOLDRE-LA? 

I quant mesura la torre de l’aigua? Vam preguntar als nenes i nenes de 4t 
que havien fet la visita a la torre de l’aigua i ens van informar que mesurava 50 
metres d’alçada. 

Com podiem calcular quantes torres de l’aigua necessitem? A continuació 
es van crear  grups de diversos nens i nenes cadascun. Es van fer hiptesis 
sobre  la distancia i on arribaria...Cada grup va buscar les seves estrategies: 
uns van anar sumant de 50 en 50 fins que van sumar 1500. D’altres sumaven 
de 100 en 100 i deien que era com sumar de dos en dos, altre  dibuixaven 
torres i les anaven posant en el metre... 

              

      

QUÈ VAREU FER FINALMENT? 

Tots van aprendre a buscar estrategies matemàtiques per resoldre un 
problema, uns ho van aconseguir altres van aprendre a tenir en compte altres 
variants com per exemple que totes les torres que dibuixaven havien de tenir la 
mateixa mida.  
 



També van aprendre que aquesta forma de representar-ho es diu a “escala.” 

 

QUINS CONTINGUTS MATEMÀTICS ESTÀVEU ACTIVANT? 

Comprensió dels nombres, de les seves formes 

de representació i del sistema de numeració  

Comprensió i ús del comptatge amb significat de quantitats discretes. 

Descripció oral, gràfica i escrita dels processos de comptatge. 
 

Ús dels llenguatges verbal, gràfic i simbòlic per representar els nombres ( fins 
al miler). Interpretació i elaboració de gràfics a partir del comptatge 

Posada en comú de les diferents representacions. 

Reconeixement dels nombres en situacions quotidianes.  

Ús dels nombres naturals per a resoldre problemes dins de contextos 
significatius.  

3r Les coves d'Altamira 

 

QUINA HIPÒTESI O DUBTE ESTAVEU INVESTIGANT? 
Els nois i noies de 3r vam iniciar un nou projecte: Les coves d’ Altamira. 
Com sempre, comencem  el treball tot fent-nos preguntes  de les quals ens interessa 
esbrinar la resposta..  
Quant mesura la cova d’ Altamira? 
Ens va sorgir una que podíem relacionar per poder treballar-hi conceptes matemàtics: 
 

 
QUÈ US VAREU PLANTEJAR FER PER RESOLDRE-LA? 

 
Vam trobar la informació en els vídeos o powers visionats  i ens venia donada en 
metres.  
A partir d’ aquí vam crear una situació d’ aprenentatge a classe mitjançant  la qual els 
alumnes havien de mesurar diferents objectes d’ ús habitual i altres elements que 
trobem a classe. Vam organitzar el treball per parelles. 
 

 



QUÈ VAREU FER FINALMENT? 

 
Els alumnes tenien dues quadrícul.les, una pels objectes més petits que poden ser 
mesurats amb un regle( llibreta goma, carpeta…),  i altres més grans que va millor 
mesurar amb un metre.(porta, finestra, taula, el terra..). 
Els alumnes, per parelles o grups petits, van anar movent-se per la classe i apuntant 
les mesures en la quadrícul.la corresponent. 
Es va crear una activitat d’ aprenentatge  divertida i molt vivencial de la qual van sorgir 
noves incògnites: 
Què és el mil.límetre? 
El sabem trobar en el regle o el metre? 
Què és el centímetre? 
Què és el metre?  
Què és el quilòmetre? 

 
 

 
QUINES CONCLUSIONS VAREU EXTREURE? 
Ara ja coneixem les unitats de mesura i podem fer ús per construir una cova de 
magnituds aproximades a la realitat. Això suposa treballar el volum, tallar papers , 
donar forma, crear pintures a escala… 
 

 QUINS CONTINGUTS MATEMÀTICS ESTAVEU ACTIVANT? 
Ús de les unitats de mesura (cm) i equivalència en contextos significatius. 

 Comprensió del sistema de numeració decimal i aplicació en contextos reals. 
 Ús de diferents llenguatges (verbal, gràfic, simbòlic…) per representar el 

sistema de numeració decimal. 
 Elaboració, lectura, interpretació i utilització de registres i gràfics en 

experiments realitzats. 
 Elaboració de preguntes i disseny d’experiments i activitats de mesura 

relacionades. 

4T Hi ha minerals al pati de l'escola? 
Estàvem realitzant un projecte sobre minerals. La idea va sorgir davant la pregunta 
inicial: Hi ha minerals al pati de l’escola? A partir d’aquí vam anar investigant sobre 
roques i minerals. 
 
QUINA HIPÒTESIS O DUBTE ESTÀVEU INVESTIGANT? 
En una de les sessions del projecte, vam anar l’aula de ciències a observar diferents 
minerals amb el microscopi. Els nens i nenes van observar que alguns minerals 
brillaven i es van preguntar com es formaven els cristalls dels minerals. 
 
QUÈ US VAREU PLANTEJAR FER PER RESOLDRE-LA? 
Davant d’aquesta hipòtesis, cadascú va intentar escriure i/o dibuixar com creia que es 
formaven els cristalls en els minerals. Tot seguit, vam fer una conversa amb tot el grup 
classe per tal d’intentar donar resposta a aquesta hipòtesis. 
 
R: “Jo crec que els cristalls es formen a partir de petits fragments d’aigua i que 
s’enganxen al mineral”. 



J: “Jo crec que els cristalls es formen durant molt temps a l’interior del mineral a través 
d’elements químics o elements de l’exterior”. 
O: “Jo crec que els minerals volcànics s’han format amb cristalls i amb lava i que si es 
trenquen per dins hi ha cristalls”. 
G: “ No tots els minerals tenen cristalls. Jo crec que es formen a les mines, sota terra i 
en zones volcàniques”. 
N: “Els cristalls dels minerals es formen amb un tros de cristall i si està al mar al cap 
d’uns dies es forma el mineral amb cristalls”. 
A: “Jo crec que els minerals es transformen amb les roques i surten els cristalls”. 
 
A partir de l’aportació de tots els alumnes vam decidir buscar informació en els llibres 
sobre minerals que ens havien portat algunes nens i nenes de la classe. De seguida 
vam trobar l’explicació de la cristal·lització. 
 
QUÈ VAREU FER FINALMENT? 
Per tal de comprovar el procés de cristal·lització, vam decidir fer un experiment sobre 
el procés de cristal·lització. Vam agafar un got amb aigua, hi vam posar sal i hi vam 
posar un cordill lligat a un bastonet per veure si es formaven cristalls o no. 
 

 
 
Seguidament, vam elaborar una taula de seguiment per tal d’anar anotant els canvis 
que s’anaven produint en el temps: observàvem la creació dels cristalls, mesuràvem la 
quantitat d’aigua en centímetres que hi havia al got i anotàvem altres canvis destacats.  
 
Amb les dades obtingudes vam construir una taula de dades un diagrama de barres 
per veure gràficament els canvis produïts en la quantitat d’aigua del got. 

       
 

 
QUINES CONCLUSIONS VAREU EXTREURE?  
Les principal conclusió que vam extreure d’aquest experiment és que realment 
s’havien format cristalls amb l’aigua i la sal.  
Per altra banda, també ens vam adonar que, a mesura que passaven els dies, la 
quantitat d’aigua que hi havia el got era menor degut a l’evaporació d’aquesta. 
 

 
QUINS CONTINGUTS MATEMÀTICS ESTÀVEU ACTIVANT  

 Ús de les unitats de mesura (cm) i equivalència en contextos significatius. 
 Comprensió del sistema de numeració decimal i aplicació en contextos reals. 
 Ús de diferents llenguatges (verbal, gràfic, simbòlic…) per representar el 

sistema de numeració decimal. 
 Elaboració, lectura, interpretació i utilització de registres i gràfics en 

experiments realitzats. 



 Elaboració de preguntes i disseny d’experiments i activitats de mesura 
relacionades. 

 
 

5è i 6è Guia turística Paleontològica de Catalunya 

 
EL VOSTRE PROJECTE TÉ COM A FINALITAT DISSENYAR UN PRODUCTE, QUÈ 
US HEU PROPOSAT? 
Ens hem proposat fer una mapa gegant de Catalunya per mostrar diferents jaciments i 
museus paleontològics, com a una part de l’exposició del nostre projecte. Ens 
plantegem amb el nens: Com ho farem? 
 
COM MOSTRAREU AQUESTS JACIMENTS?  
Un cop arribem a la idea de crear un mapa gegant de Catalunya amb els nois i noies 
de 5è i 6è, els demanem com s’imaginen que ho podem fer. En la conversa sorgeixen 
diferents propostes: 
-Observar molts mapes que ja estan fets. 
- Calcar el mapa des de la pantalla digital. 
- Fer les comarques per separat i enganxar-les. 
- Quadricular un mapa petit i traslladar les diferents parts a un full més gran. 
 

 
QUÈ VAREU FER FINALMENT? 
Finalment decidim que l’opció més encertada és la de fer les quadrícules en un mapa. 
Per grups de 3 o 4 alumnes dibuixarem la part que ens toqui a escala. 
Treballarem “l’escala” per tal de proporcionar l’espai que volem. En el nostre cas farem 
una ampliació ( expliquem que a vegades es poden fer reduccions ). 
Busquem informació de les diferents maneres com s’expressa o representa l’escala en 
els mapes i altres plànols: 
 
                             distància en la representació 

 Fracció:       
                  distància en la realitat 

 
 Dos punts en un mapa que es troben a 1 cm, estan en realitat a 100.000 cm 

                                        1:100.000 
 

 Unitat per unitat: 
                               1cm(mapa) = 4 Km (realitat) 

 
 Gràficament, on un segment mostra la relació entre longitud del mapa i la de la 

realitat. 
                                   0   ...........................   40 Km 



 

      

 
 
QUINES CONCLUSIONS VÀREU EXTREURE?  
Per alguns grups de treball ha estat difícil traslladar una distància representada en un 
espai petit a un espai molt gran. 
Per als alumnes ha estat interessant poder fer l’abstracció de les mesures 
representades en un paper a escala real.  
Han pres consciència del  què està representat o dibuixat en un mapa, és a dir, han 
interioritzat que una distància real pot estar representada a menor escala en el paper. 
 

QUINS CONTINGUTS MATEMÀTICS ESTÀVEU ACTIVANT 
Fraccions 
Divisió i multiplicació ( nombres amb 0 ) 
Unitats de mesura. Repàs de l’escala mètrica. Equivalències longitud 
Nombres decimals 
 

 

ENGLISH PIRAMIDS FOR EVERYONE 
In English Time we discovered how to construct a pyramid 
 
QUINA HIPÒTESIS O DUBTE ESTÀVEU INVESTIGANT? 
How to construct a pyramid…with squares, triangles or ovals?

 
 
QUÈ US VAREU PLANTEJAR FER PER RESOLDRE-LA?   

 
We can look on google to know  how on  youtube: https://youtu.be/nxP46jWYglI 
 
QUÈ VAREU FER FINALMENT? 
We watched the video and we catch the important things of the process. And then we 
sintetize the steps 

https://youtu.be/nxP46jWYglI


 
1. Corners of the squares with w 
2. Trenches are dug 
3. Water 
4. Tracks 

And then we experimented with diferents material with the following order 
 
QUINES CONCLUSIONS VAREU EXTREURE?  
It is very dificult, because we use diferent material 
 

 
QUINS CONTINGUTS MATEMÀTICS ESTÀVEU ACTIVANT 
 
Espai i Forma 
Situacions a l’espai : dins/fora, a sobre/a sota, davant/darrera, entre...  
Identificació : dreta/esquerra.  
Formes geomètriques: cercle, quadrat, rectangle i triangle. 
Anàlisi de les característiques i propietats. 
 
Cossos geomètrics: cub, esfera, prisma i cilindre .  
Anàlisi de les característiques i propietats.  
Reconeixement de figures i cossos geomètrics en elements quotidians.  
Construcció i reproducció de figures de 2 i 3 dimensions.  
Cares, costats , vèrtex i àngles de les figures geomètriques.  
Línies recta, corba i poligonal.  
La simetria en elements de la realitat.  
L’eix de simetria.  
Seguiment d’itineraris 
 

Aquest recorregut matemàtic pels projectes de les diferents classes ens mostra que 

les matemàtiques es poden trobar arreu. Cal, però, una la mirada atenta per 

descobrir possibilitats de treball i proposar activitats generadores d'aprenentatge.  

D'acord amb Dennis Atkinson, una recerca compartida, un projecte "és un espai 

de multiplicitats, d'interrelacions invisibles, que no es veuen però que són 

poderosament presents en les accions de pensar, desitjar, intuir, formular 

hipòtesis, generar respostes i fer proves; una rica amalgama de processos físics, 

afectius, psíquics i socials, que informen dels camins de l'aprendre a ser". 

 


