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Tants som, tants comptem! 

 

OBJECTIU 

1. Desenvolupar la imaginació de cares a donar una resposta creativa als conflictes 

2. Elaborar estratègies de grup 

3. Afavorir la col·laboració i la comunicació 

4. Estimular la recerca de solucions creatives al conflicte 

 

PARTICIPANTS i NECESSITATS 

• 20 a 25 persones. Curs escolar:  5è i 6è 

• Una aula amb espai per moure’s 

• Targetes amb números, tants com participants (1, 2, 3...X) 

 

DESENVOLUPAMENT 

Es reparteixen les targetes als nois i noies. Tothom se la col·loca al pit (amb una agulla 

imperdible, amb una cinta penjant del coll...) La dinamitzadora va dient nombres de diverses 

xifres. Els nens i nenes han de formar aquest números entre ells/es, utilitzant la imaginació i 

fórmules matemàtiques: sumes, restes, multiplicacions i divisions; col·locant un número al 

costat de l’altre, etc.  Cal evitar que quedin participants aïllats.  

Es poden fer diferents grups per resoldre la xifra, o també, complicar-ho més i intentar 

resoldre una sola xifra amb tot el grup. 

Donem punts? Podem fer la variant de posar-hi puntuació, cada xifra aconseguida val cinc 

punts, cada participant que quedi fora de la xifra -1 punt, una xifra amb tot el grup 15 punts, 

etc.  El joc acabarà quan arribem al total de punts que el grup s’hagi proposat assolir. L’èxit 

serà doncs compartit. 

 

REFLEXIÓ 

Com s’han organitzat? Com han col·laborat? Quins rols s’han assignat? Quines solucions? Si ho 

volem complicar es pot fer una de les proves sense poder parlar entre ells, en silenci absolut. O  
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marcant un temps limitat per aconseguir-ho... Anem afegint dificultats al conflicte de manera 

que la seva solució requerirà una millor organització, estratègia i cooperació entre ells i elles.  

Paral·lelisme amb la Cultura de PAU: treball en equip, creativitat en la resolució pacífica dels 

conflictes, objectius comuns i compartits, lideratge acceptat i col·laboratiu, etc. 

 

Autoria: CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries a partir de jocs matemàtics. 

 


