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TENS MEMÒRIA? 
 
Objectius:  

- Cercar amb criteri les regularitats i canvis que es produeixen en una 
seqüència numèrica. Fer conjectures i comprovar-les. 

- Desenvolupar l’agilitat mental de l’alumnat. 
- Explicar i contrastar les estratègies mentals emprades. 

 
Descripció de l’activitat:  
En aquesta activitat un membre del  grup classe taparà un nombre del tauler 
sense que el vegi el/la professor/a i després, l’endevinarà. Es realitzarà aquest 
procés dues o tres vegades. Es procedirà a descobrir grupalment la relació que 
hi ha entre els nombres. Finalment, l’alumnat, en petit grup, procedirà a 
realitzar el seu propi tauler de joc, que el presentarà a la resta de la classe. 
 
Recursos emprats:  
 

- Un tauler amb nombres (Tauler_tens_memoria.pdf: la primera pàgina 
és el tauler, i en la segona hi ha la solució). 

- Una fitxa de la mida de la casella del tauler. 
- Una plantilla tauler (MA_plantilla_tens_memoria.doc). 

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

� El/la professor/a es girarà d’esquena i un noi/a taparà un dels 
números del tauler. 

� Quan avisi que ja ho ha fet, el/la professor/a es girarà i dirà a 
l’instant quin és el número que s’ha amagat. 

� Es tornarà a repetir el procés. 
� De manera col·lectiva es buscarà quin és el patró amb el qual s’ha 

confeccionat el tauler. Per tal de realitzar aquest procés el 
professorat pot anar donant pistes però no dirà mai la solució. 

� Es pot repetir tot el procés realitzat fins ara amb un altre tauler 
que el professorat haurà pogut confeccionar prèviament. 

� Es formaran grups de 3 alumnes i cada grup crearà el seu propi 
tauler de joc. Per tal de realitzar-lo els repartirem la plantilla amb 
aquesta finalitat. 

� Cada grup realitzarà amb el seu tauler el joc a la resta del grup 
classe. 

� Després que cada grup hagi realitzat el joc, la resta de la classe 
haurà de trobar el patró que resolgui el tauler. 

� És convenient deixar que surtin diferents patrons de solució. 
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Documents adjunts: 
 
- Tauler_tens_memoria.pdf: la primera pàgina és el tauler, i en la segona hi 

ha la solució 
- MA_plantilla_tens_memoria.doc: plantilla perquè l’alumnat pugui crear el 

seu propi joc. 
 
 
 


