
 

JUGUEM AMB LES MATEMÀTIQUES 

Els alumnes de 1r d’ESO, en grups de 3 o 4 persones, crearan jocs que es podrien definir com 
una barreja del joc de l’Oca, el Trivial, la Wii Party ...  

Cada joc consistirà en un tauler amb entre 50 i 60 caselles i targetes amb les preguntes de 
matemàtiques que es plantejaran en algunes de les caselles.  

Hi haurà preguntes de fer mímica, d’altres de fer alguna prova física i d’altres de matemàtiques 
de dues categories (fàcils i difícils). Quan un jugador caigui en una casella amb pregunta de 
matemàtiques, haurà de respondre la pregunta plantejada en una targeta. La idea és que si 
s’encerta una pregunta considerada fàcil el jugador avanci menys que si s’encerta una pregunta 
difícil i en canvi si s’erra una pregunta fàcil el jugador hauria de retrocedir o tenir major 
penalització que si s’erra una pregunta difícil. 

Un cop estigui a punt, pactarem un dia per tal que els nostres alumnes vinguin a la vostra escola, 
seran uns 24 alumnes distribuïts en 6 grups. Aniria bé que el funcionament fos el següent: 

- 3 grups dels nostres dins una classe de les vostres, que hauria d’estar distribuïda en tres 
grups i dins dels grups en parelles. 

- Cada grup dels vostres jugaria a un dels jocs (és a dir, amb un dels nostres grups) durant 
aproximadament mitja hora. Els alumnes d’ESO els explicarien les regles del joc, els 
plantejarien les preguntes, decidirien si les respostes són correctes, els ajudarien en cas 
que ho consideressin oportú... 

- Passada mitja hora hi hauria una rotació i al cap de mitja hora més, una altra. D’aquesta 
manera cada grup dels vostres jugaria a tres jocs i en total dedicaríem a aquesta activitat 
un parell d’hores. 
 

 
 
(Els cercles són els alumnes de primària i els quadrats els de secundària) 

Us hem enviat aquesta informació per tal de saber si us queda clar com ho volem fer i si us 
sembla bé. 

 


