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Matemàtiques a l’Educació 
Infantil: fem comparacions

Maria Antònia Coll Morey
CP SA QUINTANA DE SINEU

AQUEST curs passat, el grup de 5 anys 
del CP Sa Quintana de Sineu tenia tan-
tes inquietuds que vam haver de posar 
en marxa un grapat de projectes. 

Tot va començar un dematí, quan un 
dels infants es va presentar a l’aula 
amb un retall d’un diari, era una no-
tícia d’arqueologia d’Egipte, la notícia 
deia així: “uns arqueòlegs han trobat 
una tomba amb una mòmia d’un faraó 
al “valle de los reyes”, a partir d’aquí 
varen sorgir una sèrie  de qüestions: 
què són les mòmies? Estan vives? Se 
mouen? On viuen?... vam anar investi-
gant i experimentant, fins que vam arri-
bar a les famoses piràmides de Gizeh.

D’aquestes, ens va impactar la seva 
alçada, però no ens imaginàvem real-
ment com eren, així que després de 
pensar un poquet, vàrem recordar el 
nostre campanar de Sineu, que feia 
poc, mentre treballàvem el projecte 
dels llamps, l’havíem visitat per veure 
el seu parallamps i així llevar-nos algu-
nes angoixes sobre la mort.

Després de parlar d’allò que necessi-
tàvem per poder mesurar el campa-
nar, ens adonàrem que la mesura d’un 
metre no era suficient, així que vam 
anar a comprar un rodet de llana, tele-
fonàrem a l’escolà i amb l’ajuda de la 
nostra mestra de religió i l’altre grup de 
5 anys anàrem tots a mesurar-lo.

Tots esperàrem a baix i l’escolà va ti-
rar el rodet, amb l’ajuda d’una pedra, 
des de la part més alta on tenia accés, 
agafàrem bé la mesura i la vam dur 
a l’escola. Una vegada allà vam aga-

far el metre i ho anàrem col·locant 
i sumant. El fil era tan llarg que no 
acabava.

Una vegada mesurat, per tal de fer-
nos bé a la idea, ens anàrem esti-
rant d’un a un devora el fil, arribant 
a necessitar tots els nins i nines de 
5 anys i les dues mestres per fer 
aquest campanar.

Aquesta experiència va ser molt en-
riquidora però el que no sabíem és 
que aquesta mesura seria un refe-
rència per imaginar-nos altres alça-
des com les muntanyes de la Serra 
de Tramuntana, o els d’edificis tan 
famosos com l’Empire State, que és 
tan alt com 7 campanars de Sineu.

Totes aquestes activitats ens van 
servir per treballar de manera globa-
litzada  i divertida, les matemàtiques 
i la lectoescriptura així com tots els 
altres àmbits d’experiència. Després 
vàrem plasmar les experiències a 
paper i així va quedar més o menys 
clar com veien ells les coses.


