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EL JOC DELS AVIONS: 
UNA APLICACIÓ LÚDICA PER A TREBALLAR LES COORDENADES POLARS 

 

 

Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 

Objectius 
L’objectiu principal d’aquest recurs és que l’alumnat entengui millor la representació de punts 
en el sistema de coordenades polar. 

Descripció de l’activitat 
Es tracta del tradicional joc dels vaixells que es juga per parelles, però està adaptat a les 
coordenades polars en què en lloc de vaixells hi ha avions, com si les circumferències del 
taulell fossin radars. 
Els punts que formen els avions es col·locaran sobre punts de mòdul natural o zero i 
d’argument 0º o un múltiple de 30º inferior a 360º. 
Els avions es poden col·locar tant seguint un angle concret, és a dir, formant un segment, com 
seguint un mòdul concret, formant un arc de circumferència. 

Recursos emprats 
Per tal de portar a terme el recurs cal que cada alumne tingui dos taulells del joc (document 
MA_taulell_joc_avions_coordenades_polars.doc) i cal que cada parella tingui el document amb 
les instruccions (MA_instruccions_joc_avions_coordenades_polars.doc). 

Aspectes didàctics i metodològics 
En el document amb les instruccions es mostra el taulell del joc, els quatre avions diferents 
que el contrincant haurà de tocar, alguns exemples possibles de tants i tants que hi ha i tres 
exemples d’incorreccions, és a dir, tres exemples que mostren com no es poden col·locar els 
avions a l’inici de la partida. 
La idea que cada jugador disposi de dos taulells és la següent: en el taulell de dalt cada 
jugador anirà anotant els punts que va dient. Si no hi ha cap avió (és a dir, si el contrincant diu 
AIRE) marcarà una creu blava; si pel contrari hi ha avió (quan el contrincant diu TOCAT) 
marcarà una creu vermella. 
En el taulell de baix, cada jugador anotarà els seus quatre avions, de color negre, i, mitjançant 
el sistema anterior, els punts que va dient el seu company de joc. 
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Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquest joc s’adreça a alumnes als quals se’ls hagi explicat com funciona el sistema de 
coordenades polar. Es pot portar a terme a 1r o 2n curs d'ESO, amb l'objectiu que l'alumnat 
vegi exemples d'altres sistemes de representació en el pla, a part del cartesià. 
El curs al qual sí que es pot adreçar tranquil·lament és el 1r curs de batxillerat, en la modalitat 
de ciències i tecnologia, després de la unitat referent a nombres complexos. 

Documents adjunts 
Document amb instruccions: MA_instruccions_joc_avions_coordenades_polars.doc 
Taulell de joc: MA_taulell_joc_avions_coordenades_polars.doc 
 


