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CALCULEM AMB DAUS 
 
Objectius:  

- Desenvolupar l’agilitat mental de l’alumnat en sumes i restes. 
- Explicar i contrastar les estratègies mentals emprades. 
- Utilitzar recursos TIC per desenvolupar el càlcul.  

 
Descripció de l’activitat:  
En aquesta activitat caldrà aconseguir el màxim de nombres dels que hi ha en 
el tauler, utilitzant dos, tres o quatre nombres dels que surtin en tirar els daus, 
sense repetir-los i utilitzant les operacions de sumar i restar, en un temps 
determinat. 
 
Recursos emprats:  
 

- Un tauler amb nombres per a cada jugador. 
- Quatre daus numerats de l’1 al 6. 
- Llapis i paper per a cada jugador. 

 
Aspectes didàctics i metodològics:  
El procés que seguirem en la realització de l’activitat serà:  

� Formar equips amb tot l’alumnat del grup classe. 
� El professor o la professora tirarà els 4 daus, i amb dos, tres o 

quatre números dels que han sortit i les operacions de sumar i 
restar, intentaran aconseguir el màxim nombres de l’engraellat. 
Anotaran les operacions en un full.  

� Disposen de 15 minuts per realitzar el joc. 
� Un cop acabat el temps, es revisaran els resultats obtinguts i es 

puntuarà de la següent manera: 
o Per la puntuació únicament es valoraran els resultats que 

tinguin escrita l’operació. 
o Cada grup dirà les operacions i els resultats obtinguts. 
o Cada resposta correcta sumarà 5 punts. 
o Cada resposta incorrecta restarà 3 punts. 
o Si hi ha més d’un resultat igual, però amb operacions 

diferents, el primer puntuarà 5 punts i els altres, 3. 
� Guanyarà l’equip que aconsegueixi més punts. 

 
Podem escriure a la pissarra i en columnes els valors que cal aconseguir. 
L’alumnat comunicarà verbalment les operacions que ha realitzat per 
aconseguir un nombre determinat. Amb això, podrem analitzar aquelles 
operacions que donin un mateix resultat. 
 
Podem realitzar diverses variants del joc: 

- Escriure l’engraellat a la pissarra i si volem podem canviar els 
nombres, reduir-ne o augmentar-ne la quantitat. 

- Podem realitzar l’activitat amb una altra tipologia de daus. 
- També podem realitzar-la augmentant o disminuint el nombre de 

daus. 
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Es pot alternar la proposta manipulativa amb la proposta TAC segons les 
necessitats de l’alumnat. La proposta TAC (JClic) és més un element de reforç 
de sumes i restes. 
 
Documents adjunts: 
 
- MA_tauler_joc_calculem_amb_daus.doc: tauler de joc per a l’alumnat. 
 
Enllaços:   
 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/compdesc/jclic
/compdesc.jclic.zip&lang=ca&title=Comptem+i+descomptem  
 
JClic titulat : Comptem i descomptem. 
És un projecte d'activitats de matemàtiques pensades per al cicle inicial, amb 
tres apartats: numeració, càlcul i jocs lògics.  
L’apartat que correspon a aquesta activitat és el de càlcul. 
[Consulta: 15 setembre 2010] 
 
http://www.thatquiz.org/es/practice.html?arithmetic 
 
Conjunt d'operacions de sumar i restar unitats amb resultat inferior a 20. 
S'aconsellen les següents condicions: “Largo: 10”, “Nivel: 10”, “Duración: 
abierta” i marcar sumes i restes. 
Totes aquestes condicions es poden modificar segons la necessitat de 
l’alumnat. 
[Consulta: 15 setembre 2010] 
 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?idContent=20737
&locale=es_ES&textOnly=false 
 
Enllaç al Portal de Educación de la Junta de Castilla y León.  
Quan surt la pàgina cal seleccionar “Tablero de damas”. 
Es tracta de completar quadres de doble entrada de sumes i restes. Es pot triar 
el nivell de dificultat.  
[Consulta: 15 setembre 2010] 
 


