
 

 

CASAL DE NADAL DE METHMATH A LES 
PINEDIQUES DE TARADELL 

ALUMNES de P3 a 2n de Primària. 

 

             Introducció. Què és el METHMATH? 

 

 

El METHMATH és un mètode innovador 
d’aprenentatge de les matemàtiques per a 
nens i nenes de primària. L’objectiu és fer 
estimar les matemàtiques aprenent-les d’una 
manera divertida. 

A partir d’uns personantges fantàstics i un 
taulell de joc, es van resolent petites fitxes 
amb les operacions bàsiques matemàtiques 
(sumes, restes, multiplicacions, divisions, 
problemes...), i també jocs d’enginy per 
despertar la curiositat dels alumnes, i ajudar-
los a desenvolupar el pensament matemàtic. 

És un mètode de treball individual, molt 
dinàmic, que estimula el nen o nena en la 
superació personal. És útil tant per resoldre 
dificultats i agafar seguretat, com per fomentar 
i potenciar les capacitats matemàtiques. 

El METHMATH s’ofereix per a nens i nenes de 
3 a 12 anys, que correspon a l’edat 
d’escolarització des de P3 fins a 6è de 
Primària. La sessió de METHMATH impartida 
com a extraescolar a les escoles o l’acadèmia 
consisteix en una sessió d’1 hora de durada, 
habitualment 1 ò 2 cops per setmana. 

 

 

 



 

 

 

 

 

             Proposta de CASAL  DE METHMATH 

 

Es presenta aquesta proposta de Casal de Nadal, adaptat per oferir-lo durant els 
8 dies hàbils de les Vacances de Nadal (23,24,28,29, 30 i 31 de Desembre de 
2014, i 4 i 5 de Gener de 2016), en horari de 9 a 13h,  i especialment pensat per 
als nens i nenes d’Educació Infantil i Primària.  

L’estructura del Casal serà sempre la mateixa: 

De 9 a 10h: Sessió de METHMATH 

De 10 a 11: Taller de METHMATH 

De 11 a 12: Esmorzem i juguem  

De 12 a 13: Jocs matemàtics/Gimcana 

 

 

De 9 a 10h                                                                  Sessió de METHMATH 

 Per P3 i P4 es treballa la identificació dels nombres a partir del joc, i amb 
l’ajuda dels personantges del METHMATH. El nen sempre s’identifica amb el 
personatge a partir d’un element característic d’aquest. Per exemple, treballa 
amb una petita pilota de bàsquet del personatge UNAI; amb un ou de titella d’on 
sortirà un petit personatge de DOSPLI; amb una brújula del TREMEN; amb una 
perruca de la CUARIN, etc.) 

 Per als alumnes de P5 i 1r, es treballa amb uns quaderns de cadascun dels 
personatges, on es continua amb la identificació dels nombres,  la seva grafia, la 
cadena numèrica, i la suma. 

 Per als alumnes de 2n, es farà un test de la suma, per saber quin és el 
nivell que es domina, per tal d’iniciar la suma a partir d’aquest punt on l’alumne 
se sent còmode, i a partir d’aquest anar avançant progressivament. 

Atès que el format de Casal permet que l’alumne participi tots els dies, o 
bé dies per separat, el METHMATH es treballarà per introduir-lo als alumnes, per 
tal que coneguin la metodologia i la manera de fer, però essent coscients que 
duran el Casal no ha de tenir necessàrament continuïtat. 



 

 

 

 

De 10 a 11h                                                                Taller de METHMATH 

Cada dia es treballarà un aspecte concret de la matemàtica, en un format de 
taller, que per tant, serà molt manipulatiu i palpable, per tal que el nen pugui 
experimentar els diferents conceptes en primera persona. Els diferents tallers 
que es treballaran seran: 

Dia 23 Anem al Bingo.  En aquest taller els nens i nenes faran els números del 

Bingo de l’1 al 10 a partir de taps d’ampolla que numeraran,idesprés jugarem al 
Bingo.  

 

Dia 24 La Simetria (I).  Treballarem la simetria a partir de miralls,  dibuixant i 
retallant.  

 

Dia 28 La Simetria (II).  En aquest cas es farà una manualitat amb la simetria 
del nom de cada nen.  Aprofitarem també per fer llufes ja que és el dia de Sants 
Innocents.  

 

Dia 29 La cadena numèrica. Endavant i endarrera, segons les possibilitats de 
cada nen, fent un tren, i creant un puzzle gegant.  

 

Dia 30 La Suma. Farem una botigueta, i treballarem els conceptes de suma i 
resta a partir dels diferents elements de la botiga. 

 

Dia 31 La Resta. A través dela botiga i amb elements físics (pomes, peres, 
tomàquets, caramels) treballarem el concepte de sumar i restar.  

 

Dia 4 La lògica matemàtica. Al METHMATH treballem tant les operacions 

bàsiques matemàtiques, com els jocs d’enginy, que ajuden a desenvolupar la 
lògica matemàtica dels alumnes. Disposem de molts jocs d’enginy per a les 
diferents edats que treballarem específicament en aquest taller. Des de jocs amb 
escuradents on s’han de resoldre petits reptes, preguntes trampa, dibuixar sense 
aixecar el llapis ni passar més d’un cop per al mateix lloc, petits trencaclosques, 
etc. 



 

 

Dia 5 Les figures geomètriques.  Les figures geomètriques es treballen 
indirectament des de P3 i fins als quaderns de P5, i posteriorment també en 
diferents jocs d’enginy. Però aquest taller serà específicament per treballar les 
figures geomètriques a través de la manipulació de peces, i el propi 
desenvolupament d’algun element útil que pot tenir diferents formes. 
Aprofitarem per crear fanalets per anar a rebre els 3 Reis Mags! 

 

 

 

 

De 11 a 11, 30h                                                       Esmorzem i Juguem 

Dedicarem 25-30 minuts perquè els nens i nenes esmorzin i juguin al pati. 

 

 

 

Abans de començar la darrera part 
dels Casal, es destinarà un espai per 
als diferents personantges del 
METHMATH, on ens explicaran un 
conte, que al final tindrà alguna 
pregunta per als alumnes. O bé, ens 
faran endevinalles. I fins i tot, ens 
ensenyaran cançons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’espai dels personatges 



 

 

De 12 a 13h                                                     Jocs matemàtics / Gimcana 

Farem diferents jocs dirigits a partir dels quals els nens sense gairebé ni adonar-
se’n continuen desenvolupant habilitats per a les matemàtiques. 

Per exemple, el PIKTUREKA per als més petits, que ajuda a desenvolupar 
l’atenció, així com el “Memory”. El joc de cartes de l’UNO, el joc de “Caure a 
l’aigua” amb parelles, o els “memories” amb jocs de cartes per practicar la suma. 

Els dies que es faci Gimcana els alumnes competiran per grups, de manera que 
hauran de resoldre diferents proves que consistiran en: resoldre un Tàngram, 
trobar les diferències entre dues imatges, resoldre un jeroglífic o trobar el camí 
d’un laberint. Sempre adapatant el grau de dificultat a l’edat dels diferents 
alumnes. 

 

 

  

 


