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ObjectiU I metodologIa:
L'objectiu dels quaderns MATs COM és treballar la
resolució de problemes en contextos reals que cons-
trueixin de forma acumulativa la competència mate-
màtica en els àmbits escolar, familiar i social.

A través de les activitats, l'alumnat farà un aprenen-
tatge significatiu, actiu i completament personalitzat.

MATs COM ofereix:
Treball i avaluació competencials

Continguts acumulatius

Treball sobre contextos reals

Metodologia inductiva

Aprenentatge personalitzat

Activitats de tipologies molt diverses

Estructura del projecte:
18 quaderns, 3 per curs

Recursos per al professorat:
Solucionari

Guia didàctica
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PRIMER CURS ISBN: 978-84-682-4557-7

1.1

• Sèrie de nombres fins al 29

• Sumes i restes amb nombres fins
al 20

• Ordinals fins al 10è

• Parells i imparells

• Gràfics de barres

• El calendari

• Quadrat, rectangle, triangle i
cercle

1.2

• Sèrie de nombres fins al 70

• Les desenes fins al 90

• Suma i resta amb nombres de
dues xifres sense portar-ne

• Bitllets i monedes de 10, 5, 2 i 1
euros

• Rellotge de busques: hores i
mitges hores

• Cossos i formes geomètriques en
objectes quotidians

• Comparació de capacitats i pesos

• El regle: els centímetres

1.3

• Sèrie de nombres fins al 99

• Suma portant-ne i resta sense
portar-ne amb nombres de dues
xifres

• Monedes de cèntims d'euro

• Rellotge digital i analògic: hores i
mitges hores

• Costats d'un polígon

• Simetria en objectes quotidians

• Cossos geomètrics en
l'arquitectura

• Orientació en l'espai i en el plànol

SEGON CURS ISBN: 978-84-682-5040-3

2.1

• Els nombres fins al 800

• Les centenes

• Comparació i ordre de nombres
de tres xifres

• Suma i resta portant-ne amb
nombres de dues xifres

• Ordinals fins al 20è

• Longitud: metres, centímetres i
quilòmetres

• Gràfics de barres

• Orientació en els plànols i la
quadrícula

2.2

• Els nombres fins al 999

• Suma i resta portant-ne amb
nombres de tres xifres

• Les taules de multiplicar del 2, 3,
4, 5 i 10

• Monedes i bitllets de cèntim i
d'euro

• Simetria

• Costats i vèrtexs d'un polígon

• Taules de doble entrada

2.3

• Comparació i ordre de nombres
de tres xifres

• Taules de multiplicar de l'1 al 10

• Comparació de pesos i de
capacitats

• El rellotge analògic i digital
Quarts d'hora

• El calendari

• Pictogrames, taules i gràfics

TERCER CURS en preparació
QUART CURS en preparació
CINQUÈ CURS en preparació
SISÈ CURS en preparació
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