
Baralla de cartes 
 
Descripció del material 
 
El material consisteix en una baralla de cartes. Les cartes de poker  són més clares i 
van millor per aquest joc.   
 
Imatge  
 

 
 
Continguts 
 
Amb aquest material es pot treballar  
 

 Reconeixement de la quantitat  

 Reconeixement dels nombres 

 Comparació de quantitats 

 Ordenació de nombres i quantitats 

 Descompondre additivament 
 
 
Propostes d’aplicació didàctica 
 
Qui té la carta més gran? 
 
Es seleccionen només les cartes dels nombres que es coneixen en un moment 
determinat, ja sigui fins al 6, el 8, el 10... i es retiren la resta 
Es fan dos grups iguals i se’n dona un a cada nen o nena que estaran col·locats un 
davant de l’altre i amb la pila de cartes girades cara avall.  
Els dos jugadors giren simultàniament la carta de sobre de la pila, les comparen i el 
que té la carta amb el nombre més gran se les queda totes dues.  
A continuació es repeteix el joc i es gira la carta següent... i així fins que s’han girat 
totes. Llavors cal trobar una manera de saber quin dels dos jugadors té més cartes. 
 

     
 



És un joc àgil i interessant, que a més, planteja situacions en les que els nens poden 
intervenir buscant solucions, per exemple Què passa quan la carta dels dos jugadors 
és de la mateixa quantitat? alguns pensen que cada ú es queda la seva, altres que cal 
tornar-les a posar al piló ...  de vegades cada jugador posa la seva carta on li sembla 
però altres els dos la posen sota el piló i finalment torna a sortir l’empat cosa que fa 
replantejar la solució donada.     
 
Classifiquem les cartes 
 
De nou seleccionem les cartes amb els nombres que coneixen en un moment 
determinat i es retiren la resta.  
Es tracta de classificar-les i es pot deixar que ho facin lliurement i les poden agrupar 
per colors, per nombres, per pals, ...  
 

     
 
o bé donant alguna pista. Per exemple, es poden posar les cartes del número 5 dels 
quatre pals una al costat de l’altre i sense cap més indicació es demana que les 
continuïn posant bé fins a aconseguir la classificació de totes les cartes disponibles  
 

     
 
Fer parelles de resultat X 
 
Cal escollir el nombre que volem descompondre, si per exemple és el 6 seleccionem 
les cartes fins al 5 i les repartim ben barrejades entre dos jugadors. El primer que 
hauran de fer és descartar-se de totes les parelles que sumin 6 de les pròpies cartes 
 

  

i a continuació per torns 
cada ú ha de demanar al 
company la carta que 
necessiti per completar les 
parelles de les cartes que li 
queden.  
 

 
 
   
 


