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CALCULEM AMB 4 DAUS 
 
Objectius:  

- Desenvolupar l’agilitat mental de l’alumnat. 
- Explicar i contrastar les estratègies mentals emprades. 
- Treballar l’ús de les operacions combinades. 
- Utilitzar recursos TIC per desenvolupar el càlcul i per explorar els 

nombres i les operacions. 
 
Descripció de l’activitat:  
En aquesta activitat caldrà aconseguir el màxim de nombres dels que hi ha en 
el tauler, utilitzant els quatre nombres que surtin als daus i les operacions que 
es vulgui, en un temps determinat. Els nombres no es poden repetir i es poden 
utilitzar parèntesi. 
 
Recursos emprats:  
 

- Un tauler amb nombres per a cada jugador, que es troba en un 
document adjunt. 

- Quatre daus: tres d’ells numerats de l’1 al 6 i l’altre numerat del 7 al 
12. 

- Llapis i paper per a cada jugador. 
 
Aspectes didàctics i metodològics:  
El procés que seguirem en la realització de l’activitat serà:  

� Formar equips amb tot l’alumnat del grup classe. 
� El professor tirarà els 4 daus, i amb els quatre números i les 

operacions que vulguin, intentaran aconseguir el màxim de 
nombres de l’engraellat. Anotaran les operacions en un full.  

� Disposen de 20 minuts per realitzar el joc. 
� Un cop acabat el temps, es revisaran els resultats obtinguts i es 

puntuarà de la següent manera: 
o Per la puntuació únicament es valoraran els resultats que 

tinguin escrita l’operació. 
o Cada grup dirà les operacions i els resultats obtinguts. 
o Cada resposta correcta sumarà 5 punts. 
o Cada resposta incorrecta restarà 3 punts. 
o Si hi ha més d’un resultat igual, però amb operacions 

diferents, el primer puntuarà 5 punts i els altres, 3. 
� Guanyarà l’equip que aconsegueixi més punts. 

 
Escriurem a la pissarra les operacions que presentin els alumnes. Analitzarem 
què passa si traiem els parèntesis, o bé si n’afegim de nous. 
Podem realitzar diverses variants del joc: 

- Escriure l’engraellat a la pissarra i si volem podem canviar els 
nombres, reduir-ne o augmentar-ne la quantitat. 

- Podem realitzar l’activitat amb una altra tipologia de daus. 
- També podem realitzar-la augmentant el nombre de daus. 
 



Calculem amb 4 daus  Jordi Payró Català 

La realització d’aquest treball ha estat possible gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d’agost, (DOGC 5702 – 27.8.2010) 

 

És convenient realitzar primer la proposta manipulativa, per tal de poder 
realitzar una discussió col·lectiva sobre la prioritat de les operacions amb 
nombres naturals. Posteriorment realitzarem la proposta TAC. 
 
Documents adjunts: 
 
- MA_tauler_joc_calculem_amb_quatre_daus.doc: tauler de joc per a 

l’alumnat. 
 
Enllaços:   
 
http://www.fi.uu.nl/en/cat/welcome.xml?number=00013 
 
Presenten quatre nombres en una fàbrica. Amb aquests nombres i les 
operacions +, -, x, i : cal aconseguir el resultat donat. Es poden utilitzar 
parèntesis en els càlcul. El joc es realitza en tandes de cinc nombres. 
[Consulta: 22 setembre 2010] 
 
http://www.fi.uu.nl/en/cat/welcome.xml?number=00008 
 
Activitat interactiva com l’anterior però amb un altre format de presentació. 
[Consulta: 22 setembre 2010] 
 
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=173 
 
S’han de combinar cinc targetes de números amb quatre operacions (+, -, x, :)  
per arribar a aconseguir un nombre donat. S’utilitzen els nombres de l’1 al 10. 
Per controlar el joc s’utilitzen 3 botons: 

- Deal: dóna els cinc nombres a utilitzar i el nombre que cal 
aconseguir. 

- Hint: és una pista i col·loca les quatre operacions. 
- Solve: dóna una solució a l’activitat. 

[Consulta: 22 setembre 2010] 
 


