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En aquest document podeu trobar una seqüenciació, 
trimestre a trimestre, de les activitats de càlcul ABN 
realitzades a la nostra aula durant els dos últims  
cursos (primer i segon de primària). 
La seqüenciació conté hipervincles a les correspo-
nents entrades del blog on s'expliquen i es mostren 
les activitats, permetent seguir-les de forma ordena-
da o accedir directament a aquells continguts que us 
puguen interessar en un moment donat.   



HIPERVINCLES A LES ENTRADES  
ABN DE PRIMER CURS 

Descomposició de nombres menors que 10 

PRIMER TRIMESTRE 

Amics del 10 

PRIMER 

PRIMER TRIMESTRE 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/11/descomposcio-de-nombres.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/11/els-complementaris-del-10_3.html


Amics del 20 

Fabriquem desenes 

Taula de la suma. Estratègies per a sumar amb els dits. 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/11/tatreveixes-amb-els-amics-del-20.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/11/fabriquem-desenes.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/12/estrategies-per-sumar-amb-els-dits.html


Construcció de la taula del 100 

Nombres encreuats 

Ordenar quantitats fins el 100 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/11/construim-la-taula-del-100.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/11/nombres-encreuats.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/11/juguem-ordenar-quantitats.html


Suma de nombres fins el 100 amb palets 

Primers dictats de nombres amb furgadents  
+ transformacions 

Càlcul mental sobre la taula del 100 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/11/suma-de-numeros-de-dues-xifres-amb_8.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/11/primers-dictats-de-nombres.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/11/primers-dictats-de-nombres.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/12/calcul-mental-sobre-la-taula-del-100.html


Suma de números fins el 100 amb claus 

Tutorial suma ABN 

Suma amb graella ABN. Procés d’aprenentatge. 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/11/suma-de-numeros-de-dues-xifres-amb_20.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/11/tutorial-per-aprendre-sumar-en-abn.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/11/suma-abn.html


Descomposició en sol. Número del dia. 

Estratègies de càlcul. Suma amb patrons. 

Càlcul mental. Suma de nombres fins el 100. 

Descomposicions successives. Explosió en cadena. 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/11/numero-del-dia.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/12/estrategies-de-calcul-suma-amb-patrons.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2015/12/calcul-mental-sumes-de-nombres-de-dues.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/04/explosio-en-cadena.html


Sumes amb la taula del 100. 

Problemes orals amb la taula del 100. 

Anàlisi d’un nombre de dues xifres. 

  SEGON TRIMESTRE 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/02/sumes-amb-la-taula-del-100.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/02/problemes-orals-amb-la-taula-del-100.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/01/radiografia-dun-numero.html


Nombres parells i imparells. 

Problemes amb famílies d’operacions. 
Relació suma-resta. 

La suma i la resta com operacions inverses. Famílies 
d’operacions. 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/02/nombres-parells-i-imparells.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/02/triproblemes.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/02/triproblemes.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/02/amb-la-seguent-activitat-anem-aprenent.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/02/amb-la-seguent-activitat-anem-aprenent.html


Suma de tres sumands amb nombres fins el 100. 
Procés d’aprenentatge. 

Descomposició adosats. Desfem desenes. 

Amics del 100. 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/03/suma-amb-tres-sumands.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/03/suma-amb-tres-sumands.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/05/descomponem-nombres-desfent-les-desenes.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/05/amics-del-100.html


TERCER TRIMESTRE 

Dictat numèric i transformacions successives amb 
nombres de tres xifres (CDU). 

Algorisme de la resta per detracció.  
Tutorial i procés d’aprenentatge. 

Dictat de pistes. 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/04/numeracio-amb-centenes.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/04/numeracio-amb-centenes.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/04/sequencia-daprenentatge-de-la-resta.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/04/sequencia-daprenentatge-de-la-resta.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/05/dictat-de-pistes.html


Composició i descomposició amb euros i cèntims. 
Resta en escala ascendent. 

Euros i cèntims: fitxes per a la composició, descomposició 
resta i amics del 100 amb euros i cèntims. 

Càlcul mental amb decimals. Suma de preus amb  
euros i cèntims. 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/04/euros-i-centims.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/04/euros-i-centims.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/05/seguim-practicant-amb-els-euros-i-els.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/05/seguim-practicant-amb-els-euros-i-els.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/05/seguim-practicant-amb-els-euros-i-els.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/05/calcul-mental-amb-decimals-suma-de.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/05/calcul-mental-amb-decimals-suma-de.html


Càlcul mental amb decimals. Fitxes sumes de preus  
amb euros i cèntims. 

Euros i cèntims. Composició, descomposició i escala 
ascendent amb monedes i bitllets. 

Calculem els dobles. Aprenem la taula del 2. 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/05/seguim-practicant-el-calcul-mental-amb.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/05/seguim-practicant-el-calcul-mental-amb.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/06/aprenem-comprar-amb-monedes-i-bitllets.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/06/aprenem-comprar-amb-monedes-i-bitllets.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/05/calculem-els-dobles-aprenem-la-taula.html


Càlcul de dobles de nombres de dues xifres i multiplicació 
per dos amb algorisme ABN.  

Taules ampliades i multiplicació per cinc.  
Procés d’aprenentatge. 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/06/practicant-els-dobles-aprenem.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/06/practicant-els-dobles-aprenem.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/06/comptant-mans-i-dits-multipliquem-per.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/06/comptant-mans-i-dits-multipliquem-per.html


HIPERVINCLES A LES ENTRADES  
ABN DE SEGON CURS 

Descomposició nombres de 3 xifres - CDU  
Seqüencia d’aprenentatge 

PRIMER TRIMESTRE 

Composició i descomposició CDU nivell avançat 

SEGON 

PRIMER TRIMESTRE 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/09/descomposicio-de-nombres-de-tres-xifres.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/09/descomposicio-de-nombres-de-tres-xifres.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/11/composicio-i-descomposico-xtrem.html


Dobles i meitats amb claus 

Amics del 1.000 

Càlcul mental suma amb números de 3 xifres 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/12/dobles-i-meitats-amb-claus.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/11/amics-del-1000.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/12/sumem-mentalment-numeros-de-tres-xifres.html


Multiplicació per 5 en equip -  
(producte amb graella i furgadents) 

Taula del 5 estesa 

Taules ampliades i multiplicació per 2 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/12/multipliquem-en-equip.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/12/multipliquem-en-equip.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/12/taula-del-5.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2016/12/multipliquem-per-dos.html


SEGON TRIMESTRE 

Operacions dobles: doble suma, doble resta i sumirresta 
(videos i explicació del procés de resolució) 

Resta en escala ascendent amb decimals - euros i 
cèntims  (devolució de la compra) 

Suma, resta i multiplicació mental amb decimals -  
euros i cèntims (compra i devolució) 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/01/operacions-dobles_23.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/01/operacions-dobles_23.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/01/quant-mhan-de-tornar.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/01/quant-mhan-de-tornar.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/01/compra-i-devolucio.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/01/compra-i-devolucio.html


Suma amb unitats de temps amb graella ABN 

Repartiment igualatori 

Composició i descomposició de nombres amb  
multiplicacions  (descomposició factorial). 
Procés d’aprenentatge 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/02/calcul-amb-unitats-de-temps.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/02/repartiment-igualatori.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/02/descomposcio-factorial.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/02/descomposcio-factorial.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/02/descomposcio-factorial.html


Arrodoniment i compensació (suma i resta) 

Equivalències amb unitats de pes 
Seqüència d’aprenentatge 

Taules de multiplicar amb els dits 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/03/arrodoniment-i-compensacio.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/03/equivalencies-amb-unitats-de-pes.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/03/equivalencies-amb-unitats-de-pes.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/03/multipliquem-amb-els-dits.html


TERCER TRIMESTRE 

Composició i descomposició amb unitats de capacitat 

Divisió entre dos 

Divisió per un xifra amb divisors majors que cinc 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/05/equivalencies-amb-unitats-de-capacitat.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/05/dividim-entre-dos.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/06/seguim-practicant-la-divisio-amb.html


Multiplicació per dues xifres 

Problemes gràfics amb equacions 

Numeració en base 2 - Procés d’aprenentatge 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/05/ens-agraden-els-reptes-multiplicacio.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/06/resolvem-problemes-amb-mister-x.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/05/numeracio-en-base-2.html


Numeració en base 3 

Numeració en base 5 

http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/06/numeracio-en-base-3.html
http://blascoexploradors.blogspot.com.es/2017/06/numeracio-en-base-5.html

