
 
Jocs numèrics amb material manipulable 

 

 

 

    

    J. Ignasi del Blanco Barnusell 

    Inspecció d'educació a Barcelona 

    jdelbla@xtec.cat  

Nucli temàtic: N3 Recursos 

materials i tecnològics, 

eines d’aula 

Etapa: Interetapes 

Blocs de contingut: 

Numeració i càlcul 
 

Finalitat original: suport a les guàrdies. 

  

La col·lecció està formada per uns 50 jocs 

diferents. Tots són de caire numèric i fan servir 

nombres molt senzills. Es poden abordar sense 

coneixements massa específics, tot i que si se'n 

vol fer un raonament rigorós alguns poden donar 

mal de cap.  

  

Els han treballat alumnes d'ESO -especialment al 

1r cicle-  i de 6è d’EP. 

  

Com a continguts específics només ajuda en 

alguns d'ells conèixer els criteris de divisibilitat. 

Serveixen per treballar el raonament i l'estratègia. 

La majoria d'ells tenen solucions úniques, sense 

comptar les simètriques. 

  

Creació: alguns es troben publicats a la revista 

SUMA 39 pel grup Alquerque; altres són de la 

revista Cacumen; altres del llibre "Como jugar y 

divertirse con su inteligencia" de JAIME I LEA 

PONIACHIK. Ed. Altalena, Madrid, 1979; i la 

resta són meus.  

Els alumnes tenen el compromís de recollir el joc de la taula i tornar a deixar les 

peces amb la goma elàstica posada. Durant la classe, vaig passant per la classe, 

veient, escoltant les explicacions de com han trobat una solució o del perquè no es 

pot fer. Si veig alumnes que s'encallen els hi faig alguna pregunta clau. Si es 

capfiquen massa els hi proposo un altre joc. Jo tinc a mà les deduccions de tots els 

jocs amb les solucions. 

Metodologia de treball. Quan has de substituir un company, en arribar a la classe els deixo al 

damunt de la taula. Els hi dic als alumnes que si tenen feina a fer que la facin; que jo he portat 

uns jocs per si algú li interessen. La meva experiència és que la primera vegada que els portes 

a una classe, hi ha pocs alumnes que te'ls demanen d'entrada; quan ja els coneixen gairebé 

tots en volen. Si al cap d'una estona veig algun alumne que no treballa li proposo un de senzill. 

Alguns alumnes treballen individualment; altres en grup; altres varien. 

És interessant quan els alumnes, després 

de fer proves en un determinat joc, arriben a 

formular expressions del tipus "El 2 no pot 

anar aquí perquè aleshores ...", "aquests dos 

nombres han de ser ... perquè ...". 

El fet d’abordar els 

problemes amb un 

material concret canvia 

la reacció de l’alumnat. 

Amb les peces de fusta 

els alumnes s'engres-

quen a provar, a fer 

hipòtesis, a intentar can-

vis. Crec que el poder 

manipular objectes s'a-

propa més a la manera 

de fer que tenen els 

nostres alumnes. 
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