
EXPERIMENTEM AMB MATERIAL DE REBUIG 

CONSTRUCCIONS I CLASSIFICACIONS 

   

Jornada de portes 
obertes entre les 

diferents aules. La S 
gaudeix tranquil.la, 

ella sola, del material 
proposat a l’aula 

polivalent, mentre els 
altres han preferit 
entrar a les aules a 
jugar. De genolls, 

agafa el rulo. 

Prova de fer una torre 
(una construcció a gran 
escala) apilant el rulo 

petit sobre el rulo més 
gran. L’acció la fa de 

genolls, tenint més base 
per mantenir l’equilibri 

postural. 

S’adona que és massa alt 
i que des de terra no el 

pot posar bé, un a sobre 
de l’altre. Decideix 

aixecar-se sense deixar 
anar el rulo per evitar 

que la torre caigui. 

Un cop a peu dret, i 
mantenint l’equilibri, 
posiciona el rulo petit 
sobre el rulo gros amb 
més precisió. La 
construcció s’aguanta, 
un gran èxit!! 

 
Tot i així, la S vol 
seguir investigant i 
descobrint, i s’ajup per 
agafar algun altre 
objecte situat al costat 
de la torre de rulos. 

És una bovina, com la que 
hi ha posada dins el rulo 
gros! 

L’agafa, ajupint-se amb 
cura i vol posar-la sobre 
l’altra bovina: faré una 
torre dins una torre!, 
pensa concentrada. 

Al final el rulo petit ha 
caigut, però l’atenció 
continua i aconsegueix 
allò que s’ha proposat: 
fer una segona torre, 
classificant el material, 
fent servir el criteri 
d’igualtat (el rulo amb 
el rulo i la bovina amb 
la bovina). Fantàstic!! 



Els nens i nenes aprenen a través de l’experimentació i  manipulació de diferents objectes, partint dels 

propis interessos i habilitats motrius. L’infant a través d’aquest aprenentatge anirà interioritzant allò 

que va descobrint.  

CAPACITATS: 

1.- Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se 

de les seves possibilitats. 

Durant la sèrie d’imatges observem el nivell motriu de l’infant. Té la capacitat d’estar-se de genolls i 

moure el tronc als costats portant un objectes i incorporar-se, sense recolzament, amb un objecte de 

grans dimensions a les mans. Manté l’equilibri postural , s’ajup i s’aixeca . Observem el domini del cos i 

la precisió òculo-manual, en els moviments que realitza i amb la coordinació necessària per portar a 

terme més d’una acció alhora. 

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

En les fotografies es pot observar com la S. reflexiona i diferencia les característiques dels objectes, el 

color i la forma, que tenen el rulo i la bovina, per posteriorment discriminar-los i agrupar-los (en forma 

de torre). Crea dues construccions verticals i interioritza conceptes matemàtics posicionals: sobre, 

dins,... 

3.- Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte. 

Manté molta concentració  en les accions que fa sobre els objectes. Ho fa amb molta cura i respecte. 

Torna a repetir la mateixa acció, amb les bovines després de comprovar que el resultat obtingut amb els 

rulos ha sigut satisfactori. 

 


