
EL JOC DEL VALOR NUMÈRIC 
 

 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL :  Una fotocòpia en full DIN A3 del tauler que 

s’inclou en l’arxiu adjunt, un dau amb les cares enumerades de l’1 
al 6 i quatre fitxes de diferents colors per a cada grup.  

 
IMATGE: 

 

 
                    
 
 
CONTINGUTS: Valor numèric d’una expressió algebraica. 
 
 

PROPOSTA D’APLICACIÓ DIDÀCTICA : S’organitzarà l’alumnat 
en grups de quatre tot i que pot haver-hi algun grup de tres o de 
cinc per fer quadrar tota classe.  Cada grup tindrà un tauler com el 
de la figura, un dau i cada alumne/a una fitxa d’un color diferent. 
Totes les fitxes es col·loquen a la casella “inici”. Es fa una primera 
ronda de tirades i el jugador/a que tregui el valor més alt comença 
el joc.  
 
El jugador/a llença el dau i calcula el valor numèric de l’expressió 
algebraica indicada a la casella on es troba situat/da, substituint la 
variable pel valor que li ha sortit en el dau. El resultat obtingut 
serà el nombre de caselles que ha d’avançar si aquest resultat és 
positiu o retrocedir en cas que sigui negatiu. Si el jugador/a 
s’equivoca a l’hora de calcular el valor numèric i per evitar que ho 
pugui fer intencionadament, els companys hauran d’estar atents i 
calcular-lo també mentalment per tal de detectar l’error i aplicar-li 
la “penalització” corresponent. Aquesta penalització consistirà en 
no avançar cap casella en aquesta jugada sinó al contrari, 
retrocedir tantes com el resultat correcte. Si aquest resultat fos 



negatiu, suposem que fos “–x”, llavors haurà de retrocedir les “x” 
caselles que li corresponen més unes altres “x” de penalització. 
 
Per no acabar massa ràpid, s’aconsella que cada jugador/a doni 3 
voltes, passant de la casella “final” a la casella “inici” 
automàticament les dues primeres voltes. El jugador/a que arriba 
abans a la casella final per tercer cop, és qui guanya. Es pot 
obligar a que l’última vegada que és a punt de situar-se a la 
casella “final”, li hagi de sortir en el dau el nombre exacte de 
caselles que li falten per arribar. 
 

 
CONNEXIONS: Atès que el tauler està fet amb l’editor de textos Word, es pot 

fer d’acord amb el departament de tecnologies perquè els nois i 
les noies la construeixin a l’aula d’informàtica o en col·laboració 
amb el departament d’educació visual i plàstica perquè la dibuixin 
a mà. 

 
ALTRES COMENTARIS : Aquesta activitat l’he posada en pràctica molts anys a 

classe i sempre ha agradat molt a l’alumnat. Fent les tres voltes al 
circuit, el joc dura aproximadament una mitja hora. Per tant, es 
pot explicar el concepte de “valor numèric d’una expressió 
algebraica” durant els primers vint minuts de classe i passar 
després directament a fer l’activitat durant el temps restant.  

 
L’activitat està pensada per a 2n d’ESO però també es podria 
realitzar amb alumnes de 4t quan es treballen els polinomis, 
canviant convenientment les expressions algebraiques de les 
caselles del tauler. 
 

DOCUMENTS ADJUNTS: El tauler que es veu en la imatge s’inclou en el 
document adjunt “TAULER.pdf”. 
 
 
 
 
 
 
 
 


