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Títol: Soroban. L’àbac japonès 
 
 
Objectius de l’activitat 
 
 Conèixer com es realitza la suma en el soroban, l’àbac japonès .   
 Construir estratègies personals que ajudin al càlcul mental. 
 
 
El soroban 
 
El soroban és l’àbac que s’utilitza al Japó i que és lleugerament diferent al xinès 
(suan pan). La principal diferència és la quantitat de denes per vareta. El xinès 
té dues quinàries (valor 5) a la part superior i cinc unitàries (valor 1), mentre 
que el soroban només en té una de quinària i quatre unitàries.  
 

 
 
Aquesta reducció de denes obliga a que la persona que calcula domini certes 
tècniques que permetin realitzar les operacions quan falten denes. Per 
exemple, la suma 3+4 s’haurà de fer convertint-la en 3+(5-1). És el treball de 
descoberta d’aquestes tècniques, de resoldre aquests petits problemes, el que 
dóna valor a l’activitat, ja que aprendre a utilitzar l’àbac amb soltesa no té un 
interès especial. Per altra banda, conèixer i treballar l’àbac ens convida a fer un 
petit viatge en el temps, per la història de les matemàtiques, i en l’espai, 
estudiant a quins països més es fan servir àbacs i com són aquests. 
 
Descripció de l’activitat 
 
L’activitat consta de tres parts: 
 

 lecto-escriptura de nombres en l’àbac 
 realització de la suma (concepte d’afegir) 
 successió de tècniques per casos amb complexitat 

graduada 
 
En general no s’expliquen els procediments sinó que es convida a descobrir-
los. Per exemple, no s’ensenya a escriure els nombres a l’àbac sinó que s’ha 
d’endevinar a partir d’alguns exemples escrits. Tampoc s’expliquen les 
tècniques particulars dels càlculs sinó que es plantegen i es demanen 
solucions. La majoria de tècniques a trobar es basen en el principi d’excés i 
compensació. A l’àbac, per exemple, la suma 4+7 s’ha de realitzar, per falta de 
denes, com 4+(10-3). Hi ha algun cas en el que, fins i tot, s’haurà de trobar una 
doble compensació, com ara 6+7 que es resol com 6+(10-5+2). 
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Cal dir que aquestes tècniques que aquí s’expliquen poden semblar difícils però 
a la pràctica, i amb l’àbac al davant, no ho són tant. 
 
A cada tècnica-problema nou li acompanya una petita sèrie de sumes per a 
practicar-la. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
L’activitat és recomanable per a cicle superior de primària o 1r d’ESO. 
 
Orientacions metodològiques 
 
 Actualment no és difícil trobar sorobans virtuals a internet o, fins i tot, 

descarregables per a mòbils. A la pàgina web indicada als enllaços hi ha un 
de disponible online o que es pot descarregat des de l’enllaç “descarregar”. 

 Al web de referència es poden realitzar les activitats amb tests 
autocorrectius. Tanmateix en ell les tècniques estan explicades amb 
animacions. Potser és més interessant treballar “en paper” i ajudar-se del 
soroban virtual 

 L’activitat es pot ampliar fent una cerca sobre altres tipus d’àbac i veure les 
principals diferències entre ells i quines implicacions poden tenir en el càlcul. 

 
Enllaços i document adjunt 
 
 Web amb l’activitat online: http://goo.gl/Ztezc 
 Fitxa per a l’alumnat 
 


