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El joc del 24 

 

 
 

Objectius 

  
L‟objectiu d‟aquesta activitat és doble. La idea fonamental és que l‟alumnat practiqui en 
un entorn visual i lúdic la competència de càlcul mental amb nombres enters, i 

excepcionalment amb fraccions. Ara bé, alhora, haurà de practicar l‟escriptura 
correcta, “en una línia”, de les operacions amb nombres. 
 

Descripció de l’activitat 

  
El Joc del 24 és una interessant activitat de càlcul mental que va néixer a la Xina a 
mitjans del segle passat com un joc de taula amb cartes i s‟ha anat popularitzant. Es 
tracta d‟obtenir el 24 amb una operació combinada en la qual es facin servir els quatre 
nombres que estan en joc en cada basa, com s‟exemplifica en el logotip que 
encapçala aquest document.  

La programació del joc que s‟ha fet per al treball amb l‟ordinador combina l‟estratègia 
del càlcul mental amb la necessitat de parar esment a l‟escriptura formal de l‟operació 
que té com a resultat 24, amb un ús acurat dels parèntesis i la jerarquia de les 
operacions.  Se‟n presenta una adaptació com a joc individual i una altra per a dues 
persones que treballen en el mateix ordinador. 

Recursos emprats 

 

La versió per a ordinador del Joc del 24 es presenta mitjançant l„enllaç a una pàgina 

web hostatjada a la web del creamat, en les adreces URL que teniu al final d‟aquest 
document. Creiem que el llenguatge PHP, de generació de pàgines web dinàmiques, 
ha permès una presentació visual ben atractiva de l‟activitat. 
  
En cada cas, a la pàgina índex hi trobareu una explicació detallada del joc i de com 
funciona l‟adaptació que se n‟ha fet. Tot seguit s‟accedeix a un formulari que pregunta 
el nom i quant de temps es vol dedicar a la partida. Aquestes dades només es guarden 
com una variable de sessió; una vegada acabada l‟activitat no s‟enregistren. 
 
Tot seguit ja es passa a la presentació de quatre nombres amb els quals cal intentar 
obtenir el 24. Es cada proposta es tenen un màxim de dos intents i després se‟n 
presenta una altra. Algú pensarà que tal vegada s‟hauria pogut “automatitzar” l‟entrada 
de la fórmula per part de les persones que juguen però no s‟ha fet així per posar 
èmfasi en el fet que, en matemàtiques, cal molta atenció per a una escriptura acurada 
de les expressions formals.  Potser també pensareu que “hi sobra algun clic” però això  
s‟ha fet així per mantenir l‟atenció respecte què cal fer en cada moment. 
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Aspectes didàctics i metodològics  
 

L‟activitat és molt concreta i per això el professorat sabrà reconèixer el moment 
d‟incorporar-la a les seves classes, quan vulgui centrar l‟atenció en el càlcul mental.  
El 24 dóna molt de joc, i una de les estratègies per a aconseguir-lo –però no l‟única, ni 
molt menys-- és la de cercar-ne els divisors amb els nombres de la pantalla. 
 

 Seria ben interessant dedicar una estona a jugar al 24 amb cartes (o targetes 
numèriques) abans de passar a fer servir l‟ordinador. 

 El temps que recomanaríem: entre 10 i 15 minuts. O també 5 minuts, posada 
en comú, uns altres 5 minuts, posada en comú. 

 En cada basa de la partida es por passar sense escriure operació. Però convé 
explicar a l‟alumnat que la probabilitat de trobar una combinació de 4 nombres 
que no permeti escriure el 24 és molt petita:  que treballin, doncs! 

 Joc individual o joc per a dues persones en el mateix ordinador? Això no es pot 
respondre en general. Dependrà molt de les característiques del grup-classe. 
Això si, en el joc individual tothom està obligat a pensar i en el joc a dos pot 
passar que una de les dues persones adopti un paper més passiu. Però ja 
sabem que de vegades la competitivitat del joc a dos pot ser un estímul. 

 Com es desenvolupa el joc per a dos?  En el reglament del joc amb cartes es 
diu que en cada basa diu l‟operació el primer que la sap i només hi ha un 
intent. Per a fer-ho a la classe s‟ha pensat que seria millor que en cada basa hi 
hagués dos intents; no hi ha cap condicionant sobre qui ha de fer els dos 
intents; els pot fer la mateixa persona. Decidir si es manté que “el primer que 
ho sàpiga, escriu l‟operació” o si es fa “per torns” això s‟haurà de veure amb la 
pràctica... exactament igual que es faria si es jugués amb cartes. 

 Recomanació didàctica: que tothom anoti les combinacions que no ha sabut 

resoldre i, en acabar el joc amb l‟ordinador, es posen en comú per a tota la 
classe i tothom pensa si troba l‟operació adequada  

 

Podeu consultar un document adjunt on es comenten aspectes tècnics del joc. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

Atenent al fet, que ja s‟ha comentat, que per a la gran majoria de combinacions hi ha 
solució i gairebé sempre es pot fer amb operacions senzilles –i que per tant no 
precisen de “subtileses sintàctiques” per a l‟escriptura de la fórmula– creiem que 
l‟activitat és d‟aplicació molt general. 
  
Documents adjunts  
 

- Material complementari per al professorat. 
  Document amb explicacions detallades,  joc24_profe.pdf 

Es pot accedir al joc en aquests enllaços: 

 Joc per a dues persones 
http://phobos.xtec.cat/creamat/joomla/jocs/joc24dos/index.htm 

 Joc individual 
http://phobos.xtec.cat/creamat/joomla/jocs/joc24/index.htm 
 

Autoria de l’element 
 

Antoni Gomà 
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