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Jocs numèrics amb l’Scratch

Objectius
 
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat practiqui el càlcul mental amb nombres 
enters i ho faci en un entorn visual i lúdic, que facilita l’esperit de raonament i també el 
tempteig com a mètodes per a resoldre problemes.

Descripció de l’activitat
 
L’alumnat podrà triar entre 30 trencaclosques numèrics seguint les indicacions que se 
li donin. En cada situació haurà d’intentar col·locar unes imatges amb nombres en les 
caselles que configuren el tauler de joc i ho podrà fer interactivament a la pantalla de 
l’ordinador. 

Recursos emprats

Els jocs que es presenten tenen la seva versió inicial en format “paper i llapis”. Fonts: 
revista SUMA 39 (activitats presentades pel grup Alquerque com a jocs de llapis i 
paper); revista Cacumen; Cómo jugar y divertirse con su inteligencia de Jaime i Lea 
Poniachik (Editorial Altalena, Madrid, 1979); i dissenys de l’autor del recull, el professor 
Ignasi del Blanco. 

L’autor va fer una reflexió sobre experiències no massa reeixides en la realització de 
l’activitat   i   va   fer-ne   una   presentació   amb   construccions   de   fusta   (o   cartolines 
plastificades i fitxes de colors) en una jornada de l’associació ABEAM (2004), cosa que 
va permetre valorar la importància del treball amb material manipulable.  En paraules 
de  l’autor   “Amb   les  fustes  els  alumnes  s'engresquen   a  provar,   a fer  hipòtesis,   a  
intentar canvis. El fet de poder manipular objectes s'apropa més a la seva manera de  
fer”.     Podeu   consultar   un   element   de   l’ARC   que   els   presenta   en   aquest   format: 
Trencaclosques de càlcul mental (Anton Aubanell, Abraham de la Fuente).

Ara   bé,   no   hi   ha   dubte   que   actualment   és   fonamental   tenir   l’ordinador   com   un 
complement del treball  de l’alumnat.  Per aquesta  raó ara es presenta una versió 
electrònica dels jocs elaborada en l’entorn Scratch, que hi dóna vistositat i  agilitat de 
treball i permet una comprovació automàtica de la correcció de la feina feta. Tot això, 
creiem,   és   un   valor   afegit     per   a   l’ús   didàctic   dels   jocs/trencaclosques   que   es 
presenten, acompanyats d’una fitxa de treball per a l’alumnat.  

Aspectes didàctics i metodològics 

En la presentació que en va fer l’autor deia que havia elaborat la versió  amb material 
manipulable dels jocs “amb la intenció de servir de suport a les guàrdies.”   Aquest 
objectiu es pot aconseguir, certament, amb el material que s’adjunta però evidentment 
els jocs numèrics també permeten desenvolupar competències curriculars.
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Pel que fa a la metodologia que l’autor proposa creiem que és del tot aplicable en 
general. “En arribar a la classe deixo els jocs damunt de la taula. Els dic als alumnes  
que he portat uns jocs.  –ara haurem de dir “obrim la pàgina web amb l’índex de tots 
els jocs”-- . Si al cap d'una estona veig algun alumne que no treballa li proposo algun  
joc senzill. Es pot treballar individualment o en grup; o anar variant.”  

Ara bé, hi ha una idea molt interessant a tenir en compte per a l’ús a la classe 
d’aquests jocs en la seva presentació TAC. La versió electrònica permet, en l’entorn 
1x1,  que  tots els  alumnes   de  la  classe  treballin   alhora  el  mateix  joc,   cosa  difícil 
d’aconseguir si es treballen els jocs amb material manipulable. És clar que això es pot 
fer “amb paper i llapis” però no hi ha dubte del valor afegit treballant amb l’ordinador.

Un altre aspecte molt important a ressaltar és el d’impulsar a l’alumnat a redactar i 
escriure els seus raonaments.  Com diu l’autor “És molt important anar passant per la 
classe, veient, escoltant  les explicacions del perquè han trobat una solució o del  
perquè no es pot fer. Si veig que algú s'encalla molt en un joc els faig alguna pregunta  
clau i si no se’n surt, li proposo que passi a un altre joc.”     Per això convé que el 
professorat tingui a mà les deduccions de tots els jocs amb les solucions, que també 
s’adjunten.

Alumnat a qui s’adreça especialment

La varietat de jocs que hi ha al recull facilita un treball molt variat, que ha de permetre 
seleccionar el problema més ajustat en cada cas i vàlid per a tot l’alumnat d’ESO.  Si 
escau es pot fer treball en equip amb una adequada selecció dels jocs que se’ls 
proposin i també treball individual encadenant diversos jocs en la mateixa sessió. A la 
presentació de cada joc ja es donen idees en aquest sentit.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Si es dóna el cas que s’ha introduït la programació amb Scratch com un contingut 
curricular (ja sigui a les classes de matemàtiques o a les de tecnologia), sens dubte 
pot ser un repte interessant per a alumnes avançats la proposta de programar algun 
d’aquests jocs o, si més no,   analitzar-ne el codi-font, que es pot baixar des de la 
pàgina de treball de cada joc (o tots conjuntament des de la pàgina web índex).

 
Documents adjunts 

- Material de treball per a l’alumnat.
  S’adjunta una fitxa de treball per a l’alumnat,  MA_jocsnumerics.doc

- Material complementari per al professorat.
  Document amb les solucions comentades,  solucionari_jocsnum.doc

Es pot accedir a la col·lecció de jocs en aquest enllaç:
  http://www.estalmat.cat/jocsscratch

Autoria de l’element

Recull i publicació inicial dels jocs: Ignasi del Blanco Barnusell
Versió electrònica: Albert Botella, Mireia López, Antoni Gomà.
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