
Activitat:  

SA
T CELOPOLY 
 

 

 

Activitat que forma part de la Llicència d'Estudis Retribuïda 
concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya durant el curs 2007-08  
http://www.xtec.es/~sgracia5/index.htm  

que porta per títol  

PLA D´ACOLLIDA MATEMATICA PER L´ALUMNAT NOUVINGUT   
 

 

Destinataris  
Alumnat nouvingut a partir de 2n ESO però no exclusivament 

A partir dels primers mesos d’arribada al centre 

Qualsevol país i llengua d’origen  

 

Material necessari 

 

� Tauler del joc del SantCelopoly (nou) 

� Carrers de Sant Celoni per afegir al tauler (nous) 

� Targetes de la Sort (noves) 

� Targetes de la Caixa Matemàtica (noves)  

� Targetes propietat del carrers de Sant Celoni (noves) 

� Els daus i els hotels del joc original  

 

Imatge i documents adjunts 

 

      
 

N’hi ha cinc documents adjunts a l’apartat compenents digitals: 

 

� Monopolytauler.doc (el tauler del joc del Sant Celopoly) 

� MonopolyCarrersdeSantCeloni.doc (amb els carrers de Sant Celoni) 

� MonopolyTargetesSort.doc (amb les targetes de la Sort) 

� MonopolyTargetesCaixaMatematica.doc (amb les targetes del Caixa Matemàtica) 

� MonopolyTargetesPropietatsCarrers.doc (amb les targetes propietat dels carrers de 

Sant Celopoly) 



Descripció de l’activitat  

El Monopoly és un joc del tot conegut i estimat per milers i milers de persones arreu del 

món. Qui no ha jugat alguna vegada al Monopoly? En aquesta activitat proposarem una 

variació matemàtica que presentem tot seguit. 

 

Regles del joc adaptat: el SantCelopoly 

� El tauler no és el mateix tauler que l’original, canvien els carrers. Al tauler s’hauran 

d’afegir els carrers del teu municipi. Podeu fer servir els carrers de Sant Celoni per 

defecte.  

� Una vegada que tenim el tauler complet, hi posarem les targetes de la Sort. 

� En lloc de Caixa de Comunitat, tenim targetes de Caixa Matemàtica. 

� A partir d’aquí les regles són les mateixes del joc original. 

 

Duració 

Cada partida té una duració aproximada de 2 hores. 

 

Competències  
Competència matemàtica 

Competència social i ciutadana 

Comunicació i representació  

 

Etiquetes curriculars  
Novinguts, joc, entorn social, economia bàsica.  

 

Connexions 

Coneixement de l’entorn social i ciències socials 

Amb les Ciències Socials 

 Aspectes bàsics de l’economia com ara comprar, vendre, lloguer, hipoteca... 

 

Coneixements previs 

El nivell de llengua requerit és mitjà. Paraules com carrer, presó, dau, propietat, 

targeta, hotel, hipotecar, etc. hauran d’aclarir-se abans de jugar.    

Pel que fa a les matemàtiques, hauran de conèixer les operacions bàsiques amb nombres 

enters. 

 

Aspectes a avaluar 

L’estratègia que fa servir durant la partida, especialment alhora de planificar les accions 

segons els diners que es disposen. 

 

Variants i activitats complementàries relacionades 

Podríem completar el joc: 

� Demanant a cada alumne la creació de noves targetes de la Sort. 

� Demanant a cada alumne la creació de noves targetes de Caixa Matemàtica. 

� Demanant la confecció d’un tauler per jugar al Monopoly d’un altre municipi o d’un 

barri. 


