
“Volem muntar un espai a l’aula perquè hi visqui un animal”. Amb aquestes paraules de desig
iniciàvem el curs els nins i nines de 2n de primària. Desprès d’estudiar i valorar quin animal

ens feia més il·lusió i era més adient tenir dins l’aula, ens vam decidir pels caragols. 
És un ésser viu que es pot trobar en el context quotidià de l’alumne i, per tant, l’infant

desencadena preguntes interessants i connectades amb la seva vida i la observació dels
éssers vius.  

I... ens arribà la noticia a l’aula: "El caracol zurdo mallorquín, candidato a secuenciar su genoma".
L’article exposa que tots els caragols tenen l’espiral cap a la dreta, només 1 entre 1.000.000

són esquerrans. D’aquesta manera entra a la nostra vida d’aula la historia d’en Tomeu, caragol
esquerrà de Binissalem proposat a participar en un concurs per votació popular, per a ser
investigat; analitzar les causes que provoquen què un caragol sigui esquerrà. En Tomeu, és
per tant, un animal estrany. Ens qüestionam què significa 1 entre 1.000.000 i quant és un

milió. Sabem què molt, però.... Quant? Anam generant vocabulari matemàtic i el concretam en
conceptes que usarem tota la vida.

Decidim i ens encoratjam a fer visible 1.000.000. Veure un milió. Hem de comptar 1 milió de
coses iguals i ens decantam per comptar 1 milió de grans d’arròs. Sabem que necessitarem
ajuda, així feim partícips a les altres aules de l’escola, a les famílies i amics. D’aquesta manera
ens engrescam i anam adquirint la noció de milió. Cada vegada que comptam 10, alguna cosa

succeeix als nombres. Això ho estam vivenciant, experimentant i deduint. Poc a poc, anam
desenvolupant diferents estratègies de càlcul, essent conscients de la quantitat de nombres

què hi ha i del lloc que ocupen en el món. 
El llapis, els nombres, el paper, el comptador i la calculadora es converteixen en les nostres

eines aliades i motivadores del nostre procés de construcció de coneixement. Però sobretot,
es genera un gran treball en equip on la feina i el compromís de tots és necessari i

imprescindible per aconseguir el nostre objectiu comú. D’aquesta manera, es genera una
emoció que ens ha unit encara més com a grup d’aula on tots som diferents però ens

necessitam. Respectant els ritmes de cada un@, ens necessitàvem, els que resolen càlculs
ràpidament i també els que comptaven a poc a poc, varen ser imprescindibles per arribar al

milió d’unitats exacte, sense passar-nos.
Mentres tant, entren a l’aula conceptes lligats amb el món de les espirals, concretament les

espirals a la naturalesa. Fibonacci i Jorge Wagensberg són experts que ens aporten
coneixement i fan enpoderar-nos de la qualitat del nostre projecte. De la mateixa manera

biòlegs i granges de caragols passen a formar part del nostre vocabulari i del nostre
coneixement creixent.

 
 

En Tomeu és un caragol esquerrà. 
Què vol dir 1 entre 1.000.000?



Hem utilitzat processos complexos de raonament en la resolució de problemes. I aquests
processos han propiciat el plantejament de preguntes i la recerca de respostes. Posar-nos

d’acord per a establir diferentes unitats de mesura de capacitat, els nombres 23.562, el 150, el
350 i el 10.000 es converteixen en el nostres patrons. Són la quantitat de grans d’arròs que hi

caben en diferents recipients. 
Tot i ser un gran treball de comptatge, ens hem aproximat a la comprensió de les lleis

matemàtiques que envolten el nostre món. 
La festa del milió, així l’anomenaren els infants, es va celebrar quan duiem 707.962 grans

d’arròs. Varem convidar als pares/mares a realitzar amb nosaltres un taller de comptatge. I ho
teniem tot preparat per si aquest era el dia en què arribavem al nostre objectiu: El Milió.

 Aquesta incertesa compartida ens unia més i més. La culminació del procés es va viure amb
emoció intensa, entremesclada amb nerviosisme i inquietut: Comptar i viure el nostre somni.

Així titularen els infants tot aquest procès llarg, intens, emotiu, interessant, complex, viu,
dialogant, raonat i  ple de formulacions hipotètiques.

 
 


