
 
 

 
 

  
 

  

 Comptar els peixos i 

escriure el nombre 

Compta i escriu amb  

números i lletres.  

 Comptar elements. 

De 0 a 9  

   

 Comptar dibuixos iguals  Comptar elements  Sumar comptant. 

 

 

Sèries numèriques. 
 

   

 

   

 
 

Activitats de numeració per a C.I.   

 Comptar de 2 en 2 

  

  

Càlcul mental. Es pot triar: 

Activitats amb nombres del'1 al 20 

o bé de l'1 al 100.  I la dificultat de 

les sèries.  

Inclou diferents tipus d'activitats: 

comptar, unitats, desenes i 

centenes, el nom dels nombres, 

descomposició, ordenar nombres, 

nombre anterior i següent, el doble 

i la meitat...  

http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=35
http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=80
http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=80
http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=41
http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=37
http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=42
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/segon/numeracio/minutdos2.swf
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1366
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/clicmat/jclic/clicmat.jclic.zip&lang=ca&title=Activitats+de+numeraci%C3%B3+per+al+cicle+inicial+de+prim%C3%A0ria


   

 

   

 

   

 

 Comptar de 5 en 5 

i ubicar al seu lloc 

Sèries. Ordenar. 

Graduat per dificultats.  

Projecte d'activitats de 

matemàtiques pensades per el cicle 

inicial, amb tres apartats: càlcul, 

numeració i jocs lògics  

  

  

 

  

 
 
  

Paquet d'activitats destinat a nens i 

nenes de 2n curs de Cicle Inicial 

de Primària. Amb aquest paquet es 

treballa l'ordre dels nombres del 0 

al 1.000 i l'ús dels signes <, = i >.  

Activitats per posar els signes més 

gran que, més petit que iigual que. 

Dos grup d'activitats: -ordenacions 

amb fruites 

 -sèries amb nombres fins al 50  

 

 
 

  

 

Segueix la sèrie i troba el dibuix 

 Projecte d'activitats adreçat a cicle 

inicial d'educació primària sobre la 

diferenciació de nombres parells i 

senars 

Dibuixa una línia d'un número 

a l'altre fins a formar un dibuix. 

http://www.xtec.net/ceip-jverdaguer-ssadurni/concurs/concursple/acmates/numeracio/de5en51.swf
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/primer/operacions/ordenagp.swf
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/compdesc/jclic/compdesc.jclic.zip&lang=ca&title=Comptem+i+descomptem
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/ordenar/jclic/ordenar.jclic.zip&lang=ca&title=Ordenar+Nombres
http://phobos.xtec.cat/dgraell/mat/mat1r/majormenor.swf
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/series2/jclic/series2.jclic.zip&lang=ca&title=Ordenacions+i+s%C3%A8ries
http://www.genmagic.net/mates4/mascotes3c_aleatorio.swf
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/paresena/jclic/paresena.jclic.zip&lang=ca&title=Nombres+parells+i+senars
http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=51


 

    

 Escriu el número que falta. 

Apropiat tant per treballar 

sol com per a PDI 
    

 

 

Dictat de nombres. 
 

  
 

El nom dels nombres  

 Dictat de nombres. 

 Àudio 
 Escoltar, escriure i 

ubicar al seu lloc. Àudio 
 Activitats per a treballar el 

nom dels nombres.  

 

 

  

 

  

Nom dels nombres. 

Didàctica i atractiva.  
Comptar  escriure. Fàcil  

Comptar, escriure el número 

i en lletres.  

 

 

 

 

http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=random&cat=2&pos=-185
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/primer/numeracio/dictat.swf
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/primer/numeracio/reconeix.swf
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/nombres/jclic/nombres.jclic.zip&lang=ca&title=El+nom+dels+nombres
http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosFlash/catala/escripturaMonbresCat.swf
http://www.text-lagalera.cat/interact/demo%20tram1/matematiques.html
http://www.genmagic.net/mates5/numc1.swf


Tipologia de nombres: desena... Descomposicions. Comparacions 

 

 

 

 

 

 

 

Comparar i posar el signe   

que correspon. 

Ordenar i ubicar els 

nombres   

fins al 100.  Bon exercici. 

Per descompondre nombres   

senzills en sumes 

  

 
 

   

   

 

 Treball de la desena 
 Trobar els anteriors i 

posteriors 
 Escriu i comparar números 

 

 
 

 

 Comparar quantitats  Trobar el número del mig. 

Descomposició dels 

números Exercicis on es 

plantegen activitats 

d'iniciació a la suma i la 

resta.   

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/segon/numeracio/granpetit.swf
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/segon/numeracio/de1al100.swf
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/primer/numeracio/descomposa1.swf
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/primer/numeracio/desena.swf
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/segon/numeracio/serie.swf
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/primer/numeracio/duesxifres.swf
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/primer/numeracio/granopetit.swf
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/segon/numeracio/numeros.swf
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/desco/jclic/desco.jclic.zip&lang=ca&title=Descomposici%C3%B3+dels+n%C3%BAmeros


  

 

   

 

   

 

L'àbac. Activitats per 

treballar amb l'àbac  

 la unitat, la desena i la 

centena.   

Si cliqueu el simbol  

 
 

trobareu més activitats 

variades  

 del mateix. Altaveus. 

Paquet d'activitats destinat a 

nens i nenes de 2n curs de 

Cicle Inicial de Primària. 

Amb aquest paquet es 

treballa l'ordre dels nombres 

del 0 al 1.000 i l'ús dels 

signes <, = i >.  

  

 

 

  
 

  

 Escriu la xifra resultant Els dobles de l'1 al 10.  

Representa gràficament 

nombres  en  

unitats, desenes i centenes 

 

  

 

  

 

Aproximació a les desenes   Aproximació a les desenes. 
 Representació gràfica de les 

desenes, centenes ... 

 

 

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/l_abac/jclic/l_abac.jclic.zip&lang=ca&title=L%27%E0bac
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/ordenar/jclic/ordenar.jclic.zip&lang=ca&title=Ordenar+Nombres
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/primer/numeracio/desdesena.swf
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/c-i-matematiques/numeracio/simbol.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/c-i-matematiques/numeracio/simbol.JPG?attredirects=0
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=1&pos=34
http://www.ceip-diputacio.com/CI%201r%20i%202n/MATES/SWF/dobles.swf
http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=40
http://www.xtec.cat/centres/a8030200/act/aproximacio.swf
https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/c-i-matematiques/numeracio/desenapropera_resize.jpg?attredirects=0
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=2&pos=17

