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sumari

editorial

gimcana en un jaciment grecoromà, hem “navegat” 
i participat a la Barcelona World Race, hem jugat 
a fer d’actors i actrius... Però sobretot, per damunt 
de tot, hem après moltíssim fent aquestes activitats 
que incloïen el joc o la mecànica del joc en el seu 
desenvolupament.

I d’aquesta manera, hem anat incorporant la 
gamificació a les aules de l’institut Josep Brugulat. 
Si ens acompanyeu, podreu descobrir un munt 
d’activitats lúdiques i enriquidores que us 
sorprendran. 

Jugueu molt aquest estiu!!

Judith Cuadras i Rodríguez
Directora

Juny de 2015 

Jo JuGo, tu JuGues... 
Nosaltres JuGuem!!
Ja hi tornem a ser! Fa quatre dies que fèiem les 
lliçons inaugurals i ara ja ens toca anar acomiadant 
un altre curs.

En el número anterior us parlàvem del joc i 
ens plantejàvem com podíem anar introduint la 
gamificació en algunes sessions de classe a les aules 
del Brugulat. Doncs bé, som novament aquí per 
explicar-vos algunes de les activitats que hem portat 
a terme aquest segon quadrimestre i que tenen 
per objectiu, encara que no sigui l’únic, aprendre 
jugant.

Per tant, en aquest CLIP continuem el tema que ja 
havíem iniciat en l’edició anterior. Es tracta d’anar 
consolidant la idea que el joc és una font important 
d’aprenentatge i que cal treure’n profit a les aules.

Paral·lelament a l’aprenentatge avorrit però 
necessari de l’ús dels pronoms febles o de la 
fórmula per calcular l’àrea d’una circumferència, 
hem jugat mentre construíem un joker amb 
paper maixé, hem jugat a ser corsaris i pirates 
en el treball de síntesi de 2n d’ESO, hem jugat 
a fer d’empresaris en el treball de síntesi de 1r 
d’ESO, hem jugat amb les paraules en els tallers 
de Sant Jordi, hem descobert un munt de jocs 
diferents amb en Claudi Yoldi, hem jugat en el 
Parc d’atraccions del Tibidabo, hem jugat a fer 
espionatge i a desxifrar codis secrets, hem fet una 
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Segle XVI.- El Mediterrani és un mar perillós.

Estols de corsaris berberescos assolen les costes catalanes. Ataquen els vaixells carregats de diners, fruit del comerç d’espècies 
amb Àsia. Ataquen les ciutats i pobles de la costa per apoderar-se de menjar i capturar els seus habitants, que seran venuts 
com a esclaus a Constantinoble. Fa pocs anys que s’ha produït l’atac a la vila de Cullera, a València, i des d’aquell moment 
han anat caient altres ciutats: Salou, Maó, Alacant…Els pirates de la Mediterrània no són romàntics, no amaguen tresors, 
no canten cançons, no s’enamoren de la donzella. Són assassins a sou sota les ordres de l’imperi otomà.

Fa unes setmanes, un grup d’homes de la vila de Castelló d’Empúries, comandats pel comte de la ciutat, han capturat dos 
corsaris prop de les illes Medes, el refugi que utilitzen en la costa empordanesa. Després d’interrogar-los durant hores, entre 
cops i crits, els corsaris han parlat d’una gran flota que s’està unint a Djerba, davant la costa de Tunis. I d’entre totes les 
paraules que han sentit els torturadors, un nom terrible, un nom que ningú volia escoltar: Turgut Reis, el temible Dragut. El 
corsari otomà, que ha navegat sota les ordres de Barba-roja, va ser capturat fa un temps i enviat a galeres durant 4 anys. Però 
un cop alliberat, la seva llegenda no ha parat d’augmentar. Comanda una flota enorme i ha conquerit la costa de Calàbria, 
Mhadia, Tunis, Sant Joan d’Alacant… No té aturador. Es conta que en una ocasió, bloquejat pels vaixells de Doria que 
el perseguien, va crear un canal a Kantara i va fer arrossegar els vaixells per terra ferma, fins a superar una llengua de terra 
que el separava del mar i així poder continuar el viatge fins a Constantinoble.

Des de Castelló d’Empúries, ens demanen ajuda. Cal organitzar les defenses de l’Empordà: muntar torres de guaita, navegar 
per la costa per divisar la flota corsària, reclutar tots els nois i noies en edat de lluitar, aconseguir armes…

Ja s’escolten els crits dels corsaris, els tambors marcant el ritme dels remers de les galeres…

El cel s’enfosqueix.

La batalla s’acosta.

Així començava Corsaris!, el treball de síntesi de 2n d’ESO d’aquest curs. Perquè aquest curs, el treball 
s’ha convertit en un joc on els alumnes agafaven el paper de defensors de l’Empordà davant l’atac dels 
corsaris otomans.

En la preparació del joc, els grups de treball de l’aula es varen convertir en clans, i cada membre del 
grup va agafar un rol determinat, de manera que a cada clan hi havia un noble, un guerrer i un monjo o 
abadessa. Tothom va triar un nom pel seu personatge i també va crear el seu avatar. Aquesta imatge es va 
penjar al moodle, la plataforma d’operacions de tota la setmana.

! !!! !!
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preparem la deFeNsa

Durant els primers dies, la feina va ser fer créixer el personatge resolent missions que atorgaven punts 
d’experiència. 

Així, els nobles acumulaven punts d’estratègia construint astrolabis per a l’orientació marítima, redactant 
cartes en anglès per a contractar nous guerrers o creant programes informàtics que simulessin la ruta d’un 
vaixell navegant per la costa de l’Empordà. Cada activitat, segons la seva difi cultat, atorgava un nombre 
diferent de punts d’estratègia i calia escollir què fer a cada moment entre les diferents missions que es 
podien trobar al moodle.

La feina dels guerrers era acumular punts de fortalesa explicant quina era l’estructura de les torres de guaita 
de la costa, aprenent a fer els principals nusos mariners que s’utilitzen en un vaixell o presentant quines eren 
les tècniques de conservació del peix pels viatges marítims.

I els monjos i les abadesses acumulaven punts de saviesa fent per exemple, un recull de plantes medicinals 
dels aiguamolls de l’Empordà, investigant les causes de l’escorbut o traduint textos del català medieval.

Tot això entre moltes altres missions de tots els tipus. A mesura que es validaven les tasques, cada membre 
del clan rebia en el seu moodle les monedes que equivalien als seus punts d’experiència.



També durant la setmana, per conèixer bé la zona on arribarien els pirates, vàrem viatjar en vaixell des 
de Roses a Cadaqués i vàrem visitar el monestir de Sant Pere de Rodes. I per preparar-nos per a la batalla 
final, també vàrem rebre lliçons d’esgrima a càrrec del Club d’Esgrima Gironí SAO.
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l’atac pirata

El darrer dia varen aparèixer els vaixells pirates davant la costa de l’Empordà, en el mapa que ocupava tota 
la cartellera de l’aula. Enfonsar cada vaixell corsari o construir una torre de guaita equivalia a un repte, un 
repte que el clan podia afrontar si cada personatge tenia prou punts d’experiència. Els reptes més difícils 
eren els que donaven més punts de victòria a tot el clan.

Amb els reptes vàrem representar obres de teatre, cantar havaneres i tocar amb flauta la melodia d’alarma 
dels pobles davant els atacs pirates. Varen ser reptes d’habilitat, de punteria, de resoldre jeroglífics i enterrar 
tresors. O bé, d’investigar on estaven tots els fars de l’Empordà, les varietats d’arròs que es cultiven a Pals 
o de saber perquè els vaixells mesuren la velocitat en nusos.

A mesura que enfonsàvem vaixells i construíem torres de guaita, cada clan anava guanyant punts. I al final, 
com no podia ser d’altra manera, vàrem derrotar els corsaris i el clan amb més punts de victòria va ser el 
guanyador.
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Dragut

Repte Superat !
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per què uN Joc?

1.- Tu tries
Un joc com aquest permet fugir de del típic 
dossier de preguntes o de les tasques que han de 
resoldre obligatòriament tots els membres del grup. 
L’estructura de personatges i missions va permetre 
que tothom treballés una mica segons els seus 
interessos, escollint activitats de matemàtiques, 
d’informàtica, de dibuix, de llengua, etc... Calia 
treballar per un objectiu comú (aconseguir que tots 
els personatges del clan tinguessin molts punts), 
però des de diferents perspectives.

2.- El clan
En el joc com aquest era importantíssim treballar 
pel grup. La victòria es decidia el darrer dia, i 
només es podia guanyar si tots els personatges del 
clan acumulaven el màxim de punts possibles. Si 
algú no treballava prou, perjudicava a tot el grup. 
Això afegeix un grau de responsabilitat extra en la 
feina de cadascú. També, durant la setmana hi havia 
missions de clan, que permetien guanyar punts per 
tothom Això feia que els alumnes es poguessin 
ajudar entre ells i no quedés ningú despenjat.

3.- Motivació
Vídeos, professors disfressats, un disseny fantàstic... 
Tot contribueix a entrar en el joc, a participar-hi, 

a convertir el treball de síntesi en una setmana 
diferent.

4.- Eines TIC
Durant la setmana del treball de síntesi, les eines 
per obtenir informació es varen multiplicar: mòbils, 
tablets, ordinadors portàtils, llibres, dossiers... tot 
va servir per preparar el contingut. I de la mateixa 
manera, les formes per presentar els treballs eren 
múltiples: vídeos, presentacions multimèdia, 
exposicions orals, exposicions teatralitzades, 
documents, dibuixos...

5.- B-Learning
El paper del professor a classe i de la feina 
encomanada es va moure en el que es coneix com 
a B-Learning. El B-Learning és un procés docent 
semipresencial;  això significa que una matèria 
donada en  aquest format inclourà tant classes 
presencials  com activitats d’aprenentatge virtual. 
Les classes presencials poden servir de tutoria (guia  
i motivació), per fer activitats orals, per  presentar 
conceptes nous i activitats que  després es tractaran 
on-line, per enfortir els  lligams del grup o bé 
com a complement  (conferències, activitats que 
requereixen tallers,  contacte amb l’exterior o 
materials...).

Rafel Juanola 
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les picK up idees
Les Pick Up Idees són unes jornades organitzades 
per les universitats catalanes per tractar temes 
d’actualitat en el món de l’ensenyament. La 
4a edició es va celebrar el dia 15 de maig a la 
Universitat de Girona i el tema va ser el de la 
gamifi cació de la docència. L’equip docent de 2n 
d’ESO del Brugulat va ser convidat a presentar la 
seva experiència en la gamifi cació del Treball de 
Síntesi: Corsaris!

La jornada va ser molt interessant. En la part 
teòrica es va parlar dels jocs de taula més destacats 
dels darrers anys, de com ha canviat i segueix 
canviant el món dels videojocs i també dels 
diferents tipus de jugadors. Cadascú s’agafa els 
jocs d’una manera (per guanyar a qualsevol preu, 
per descobrir i viure aventures en solitari, per 
socialitzar-se i fer festa...) i és important que a 
l’hora d’escollir o dissenyar un joc, es pensi en 
quins tipus de jugadors l’utilitzaran.

En la part més pràctica i de presentació 
d’experiències, vàrem poder compartir el nostre 
Treball de Síntesi, molt ben valorat pel que implica 
de participació de tot un grup de professors. I 
també vàrem poder conèixer altres experiències 
molt interessants com la gamifi cació de la matèria 
d’experimentals que fa en Javier Espinosa a l’IES 
Antonio Nebrija de Móstoles, amb jocs que van des 

de viatges espacials per conèixer les característiques 
atmosfèriques i geològiques d’altres planetes a un 
joc on els alumnes són doctors en un hospital, 
resolen casos, atenen pacients i així aprenen les 
funcions del cos humà. Des de Santa Coloma de 
Gramenet, l’Ignacio Mate ens va explicar com 
poden utilitzar-se els jocs de taula per aprendre 
ciències socials i que aquest fet els ha portat a 
muntar un ludoteca al mateix institut. També vàrem 
conèixer diferents experiències de ludifi cació en 
matèries universitàries. En tots els exemples, la 
motivació i els resultats dels alumnes són molt més 
grans que en estructures de classe més tradicionals.

En qualsevol cas, una de les idees més importants 
que va aportar l’Oriol Ripoll, especialista en jocs 
i formador en diferents universitats, màsters i 
postgraus,  és que per gamifi car una matèria, no 
n’hi ha prou només d’afegir-hi medalles, insígnies, 
missions i punts a unes activitats que no tinguin 
gaire gràcia. Cal, si convé, canviar les tasques i fer 
que la participació dels alumnes en el seu procés 
d’aprenentatge sigui més activa. En un món on 
tota la informació està a la xarxa, s’han de plantejar 
reptes que obliguin a pensar, deixar espais perquè 
cadascú aporti la seva visió personal i anar una 
mica més enllà d’exercicis, dossiers i exàmens. 

Després, si ho convertim en un joc, millor. Ens ho 
passarem bé!

Rafel Juanola
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SUPORT
PERSONALITZAT
D’AJUT
A L’ESTUDI

orio@orioeduserveis.net
www.orioeduserveis.cat
C/ de la Llibertat, 155, 3er
1720, Banyoles

972 57 00 60 | 669 247 278

Dirigit a alumnes de 
Primària (cicles mitjà
i superior), ESO i
Batxillerat

Reforç d’assignatu-
res a tots els nivells 
i en grups reduïts

Formació a càrrec de 
personal amb expe-
riència en la docència 
i l’estudi assistitmàxim 4 alumnes a 

Primària i 3 a ESO-
Batx.
preparació de 
controls
ajuda en tèqniques 
d’organització i estudi

per a més informació 
i preus:
972 57 00 60 
orio@orioeduserveis.net

Àmbit Humanístic - 
Català, Castellà i Anglès
Àmbit Cientí�c - 
Matemàtiques, Física i 
Química
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cotxes 
aeropropulsats

El repte del cotxe aeropropulsat és un projecte de 
tecnologia de 2n d’ESO que es fa durant el tema 
sobre electricitat. Es parteix d’un kit igual per a 
tothom i s’ha de completar per fer-lo funcional. 
Enguany el projecte s’ha obert a tots els alumnes 
de l’institut en forma d’un concurs i ha tingut molta 
participació. Consisteix en construir un vehicle que 
es desplaci gràcies al moviment d’una hèlice que 
fa la propulsió. Quant més lleuger i fi va tot, més 
ràpid es mou.
 

 L’acte final del concurs va ser una cursa amb 
tots el alumnes del centre d’espectadors. Es van 
concedir diferents premis: al més ràpid, al més 
original, al més lleuger i al més reciclat. Des del 
departament de tecnologia estem satisfets dels 
resultats, ja que vàrem proporcionar més de 80 kits 
i gran part van participar de la cursa.

Bosco Plana

la cursa
Quan la meva germana i jo vam adonar-nos  que 
hi havia una competició de cotxes aeropropulsats, 
ens vam apuntar sense dubtes, i ja teníem una 
idea clara de com havia de ser el cotxe: lleuger. 
Coneixem una pàgina web que es diu “Creative 
Park” (http://cp.c-ij.com) on hi ha retallables de 
paper i vam pensar que era la millor opció, ja que 
estaria fet de paper i pesaria poc. El xassís del cotxe 
el vam fer de cartró ploma, que és un material 
lleuger i resistent, i per acabar, vam pensar que 
unes rodes amb pneumàtic de goma serien més 
eficaces. Ens vam posar a treballar-ho i quan el vam 
tenir acabat vèiem que ens havia quedat bé, però 
sincerament no esperàvem guanyar la cursa. Durant 
la competició ens ho vam passar molt bé i va ser 
molt emocionant, però quan vam guanyar va ser el 
millor moment de tots.

 

Jaume Plana  4t ESO 



cursa “Fórmula 1.2”
Material utilitzat :
- Escuma de poliuretà amb plaques ( reciclat )
- Suport de paret per escombres 
- Pintura en esprai de color negre, vermell i gris
- Canyetes de plàstic 
- Rodes d’un cotxe vell de joguina
- Cola flexible “ Ceys”
- Visos de planxa de mides diverses
- Lubricant de Teflon líquid 
- Casc integral de joguina ( del mateix cotxe que les 
rodes )
- 2 piles AA LR6 1,5 V
- Portapiles 

- Cable elèctric 
- Commutador lliscant
- Hèlix de 2 pales
- Motor elèctric (1,5 a 3V c.c.) 
- Estany
- Pelacables

Eines :
- Ganivets de mides diferents    
- Tisores
- Tornavís d’estrella 
- Paper de vidre
- Escaire i regle 
- Marcador permanent
- Soldador d’estany

Procediment :
Vàrem fer el disseny inicial de la idea del cotxe 
en un paper. A continuació agafàrem un bloc 
d’escuma de poliuretà per retallar les formes 
principals ( l’espai de les rodes, el forat on havíem 
col·locat el portapiles i un bloc per adaptar a 
l’altura de l’hèlix ).
Amb el paper de vidre polírem les formes 
definitives del cotxe i amb un tornavís vàrem fer 2 
forats rectes travessant el cotxe per posar hi l’eix; 
a dins del forat vàrem introduir-hi una canyeta de 
plàstic amb cola flexible per fora per fixar-les, així 
l’eix lliscaria amb més facilitat. Després realitzàrem 
el circuit elèctric amb cables (motor, portapiles, 
commutador lliscant ) i un cop provat vàrem soldar 
els cables amb estany. Llavors ho  vàrem col·locar 
tot i ho provàrem. Va funcionar correctament, 
sobretot el motor que  s’aguantava fix. Ho vàrem 
desmuntar tot i el vàrem pintar amb esprai. 
El muntàrem de nou  i va tornar a funcionar. 
Finalment hi posàrem el casc de detall i donàrem la 
feina per enllestida.    

Òscar González Rey i David Estanyol Poch - 3r D

!
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         storY cubes, 
històries d´atzar
Crear una història a partir de nou imatges amb nou 
daus diferents. Aquest va ser el repte que van tenir 
els alumnes de 2n d’ESO en una de les redaccions 
que van haver de presentar durant el segon trimestre. 
Una experiència divertida que a molts els va servir 
per reforçar el treball en grup i per exprimir al 
màxim la seva fantasia. Amb tot de dibuixos per fer 
combinacions i diferents possibilitats de dinàmiques 
de joc, van jugar a inventar i crear històries. Una 
abella, una poma, una tortuga, un llamp, un imant, 
una fletxa, un ull... Dibuixos que aparentment no 
tenien res a veure entre ells van acabar relacionant-
se d´una manera increïble dins les històries que els 
grups de quatre alumnes van anar elaborant al llarg 
de quatre sessions. 
Després d´haver llençat els daus i deixar el destí de 
les futures narracions a les seves mans (mai millor 
dit), alguns grups van començar les discussions 
aferrissades i les negociacions per començar a gestar 
els seus relats. No va ser una feina fàcil perquè 
era complicat teixir una història amb imatges tan 
diferents. Conflictes en alguns grups. No s´acabaven 
de posar d´acord amb els personatges i l´argument 
de la narració i el professor va haver de posar pau 
en més d´una ocasió. Van tenir dues sessions per 
escriure-la i dues més per plasmar-la en imatges en 
una cartolina. Finalment van dedicar una classe a 
exposar-la oralment davant dels seus companys amb 
la projecció de la part gràfica.
A més, durant el procés de creació un membre de 
cada grup va recollir a través d´una mena d´informe 
les discussions, problemes, alegries... i totes aquelles 
sensacions que havien anat experimentat mentre 
estaven en plena feina. Saben, i aquesta experiència 
lúdica ho va acabar de confirmar, que a vegades no 
és gens fàcil treballar en grup. Però ells mateixos 

van ser els primers de sorprendre´s amb els resultats 
obtinguts: unes històries realment divertides i un xic 
surrealistes!
Aquí en teniu un dels resultats...
Mia Figueras

UN LLOC DESCONEGUT (Margot Figueras, 
Àlex Moreno i Toni Ros de 2n C)
Em vaig despertar amb un gran dolor al cap. No 
recordava res. Va ser llavors quan vaig poder 
distingir una lona blava a sobre meu. Vaig executar 
la primera idea que se’m va passar pel cap: treure el 
que semblava un paracaigudes de sobre meu i veure 
a on estava. A continuació, vaig poder observar que 
estava a sobre d’una barqueta, just al mig d’un gran 
i calmat riu. El que vaig fer va ser intentar arribar al 
costat dret del riu i rumiar, intentant esbrinar què 
m’havia passat anteriorment. Però un cop a terra no 
podia recordar la manera d’haver arribat en aquell 
lloc tan estrany.  Aleshores, vaig decidir anar a 
inspeccionar el bosc a la recerca de civilització o de 
menjar. Recordava que l’estiu passat em vaig estar 
tots els dies mirant programes o documentals sobre 
la natura. I vaig començar la meva expedició.
Aquell indret era molt càlid i acollidor, ja que les 
plantes i els arbres tenien forma divertida. Estava 
mirant al terra quan em vaig emportar un gran 
ensurt al veure una pedra gegant esculpida amb una 
forma d’extraterrestre del planeta urani.
Hi entenia molt d’extraterrestres ja que el meu avi 
em va regalar una edició de llibres de vida intel·ligent 
a altres planetes,  que resultaven amics seus, abans 
que ell desaparegués quan un enorme meteorit va 
col·lidir contra el nostre bonic planeta i, la nostra 
raça s’hagués d’afanyar per agafar les “XP8”, per 
tornar a viatjar i colonitzar un altre lloc. Del planeta 
nou, només recordava que era terriblement espantós 
i que acabàvem de descobrir que hi vivia una altra 
espècie.
Quan em vaig apropar, vaig determinar que l’interior 
del que semblava un melic, hi havia una peça molt 
estranya. I la vaig agafar. Semblava un collaret. 
Per tenir una àmplia visió del lloc en el qual em 
trobava, vaig decidir enfilar-me en aquella immensa 
escultura. Vaig caure dos cops des de molt amunt, ja 
que no sabia escalar massa bé. Finalment vaig poder 
observar el lloc on estava.  Vaig quedar bocabadat i 
quasi caic de l’escultura i m’obro el cap.
Vaig veure un profund i extens bosc on, a davant 
meu, però molt lluny, s’intuïa una silueta en forma 
de casa amb moltes punxes i amb dos objectes 



voleiant pel voltant.
Com que estava sol  i no sabia on era, vaig decidir 
anar cap l’objecte que havia distingit, ja que creia que 
era la millor solució.
Ja feia 4 llunes i 5 sols que caminava, però encara no 
veia aquella casa amb punxes. Va ser llavors, quan al 
fons d’un caminet on el terra era d’un negre pàl·lid, 
color molt estrany, vaig poder distingir una gran 
porta amb dos animalons al davant dels pilars. Vaig 
arrencar a córrer cap aquell indret, amb les poques i 
dèbils forces que em quedaven. Un cop a deu metres 
de la porta, vaig poder distingir de quins animalons 
es tractava. Eren centaures armats amb unes destrals 
molt punxegudes. No sabia què fer, però al final 
vaig decidir apropar-m’hi, ja que segurament no hi 
perdria res. 
Avançant poc a poc, em vaig situar a un metre. Va 
ser llavors quan aquells centaures em van preguntar 
alguna cosa, amb un idioma que jo desconeixia. 
Quan vaig aixecar les espatlles tot indicant que no 
els entenia, van agafar una cadena molt gruixuda i 
em van començar a lligar. No podia moure ni un 
petit múscul. Aquella pesada i rovellada cadena era 
molt estranya i estava molt ben lligada al meu cos. 
Al cap de vint minuts aproximadament, em situava 
en aquella mena de casa amb punxes, que ara distingia 
molt bé. Era un grandiós castell amb unes enormes 
portes principals, decorades amb dibuixos fets amb 
or. Va ser llavors, quan les portes trontollaren  i 
s’obriren, amb un soroll eixordador.
Allà, al bell mig del grandíssim palau, hi havia un 
lleó! Un lleó ajagut a una bellíssima trona groguenca. 
El lleó va encomanar als centaures que em deixessin 
anar i, per estrany que fos, l’entenia. Era la primera 
cosa bona que m’havia passat des de que em vaig 
aixecar. 
Em van venir al pensament un munt de preguntes, 
però l’única que em va sortir de la boca era:
-On sóc, qui ets?- aleshores, “Alfitocla”, el lleó, 
em va contestar. Em va dir que estàvem al país 
dels “Dimopofos”, un lloc on la bruixa malèvola 
anomenada “Claanme” tenia embruixada. I a 
continuació em va dir com s’anomenava i que era el 
rei dels que encara quedaven vius i no eren estàtues 
enormes de pedra que convertia la bruixa. Llavors 
em va venir al pensament l’estàtua que antigament 
havia escalat i de la qual li havia tret una mena de 
collaret. I el vaig treure de la butxaca.
Quan tot just vaig treure el collaret, el lleó es va alçar 
de la trona i va quedar sorprès. Es va acostar i em va 
dir a cau d’orella.

-No saps el que tens a les teves mans?- i llavors jo li 
vaig respondre:
-No, per què?- el lleó se’n va tornar a la seva trona i 
amb una veu molt potent, em va anunciar que tenia el 
collaret que podria derrotar la malèvola “Claanme”. 
Un collaret que era de l’antic rei de “Dimopofs”, 
mort en la batalla més important contra la bruixa. 
Vam estar xerrant sobre els seus avantpassats i de 
com estava actualment el país, i aleshores em va dir 
que era l’escollit.  Que les profecies deien que al cap 
de 100 anys justos de la mort del rei, arribaria del 
no-res un jove i poc experimentat noiet de catorze 
anys amb els poders d’igualar i fins i tot superar la 
malèvola bruixa.
Els següents 2 anys i amagat de la “Claanme”, em 
vaig estar preparant amb els millors gladiadors del 
segle. Van ser uns dos grans i durs anys, segurament 
els més cruels de la meva vida. I després de tant de 
temps.....ja estava llest per la inoblidable batalla.
Era un dia ennuvolat, i no semblava que el sol 
existís. Però aleshores, d’enmig de l’extensa i espessa 
nuvolada, va sorgir un potentíssim raig de sol. Era 
la senyal de que aquell dia seria inoblidable. Tot 
l’exèrcit de dos-cents i un gladiador, estàvem a punt 
per deixar-nos la pell per salvar aquell indret. Tot i 
que sabíem que la malèvola bruixa tindria un exèrcit 
molt més poderós, vam continuar. Va ser com per 
art de màgia que quan em vaig posar el collaret, 
del cel va baixar una espasa, mai vista per la raça. 
Segurament devia d’estar forjada pel millor forjador 
de tot l’univers. Si alguna persona l’empunyava, 
es veia capaç de guanyar ell sol a la “Claanme”. I 
l’actual rei, ens va informar que ja era l’hora.
Vam començar a sortir del castell quan llavors...
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JuGaNt a la biblioteca
El dijous 12 de març vam poder gaudir d’una xerrada sobre els jocs de taula a la biblioteca del Brugulat. 
Va ser una mena de continuació a la xerrada de gamificació que s’havia fet a principi de curs. La xerrada la 
dirigia en Claudi Yoldi, un expert i gran coneixedor dels jocs de taula i professor d’historia a l’Universitat 
de Girona. També gestiona l’associació Ludus Mundi, que organitza xerrades, festivals i diverses activitats 
relacionades amb el món del joc ( aquesta és l’adreça: 
 http://www.ludusmundi.com).

A l’inici de la xerrada ens va fer una introducció de tots els tipus de jocs que hi ha: fil·lers( jocs on el més 
important és pensar ràpid), jocs d’estratègia (com el famòs Colonos de Catan), jocs d’enginy (busqueu 
el KippX!), entre molts altres. I un cop va haver acabat la introducció… sorpresa!. Va començar a treure 
jocs i més jocs de cada un dels tipus que ens havia ensenyat i vam poder jugar a tots. Això si, només els 
vam començar perquè sinó avui encara hi seriem. Ens en va ensenyar alguns de molt curiosos com el 
“TimeLine”, un joc perfecte per aprendre’t dates de descobriments o invents però d’una manera divertida 
i gens aburrida O d’altres com “La Polilla Tramposa”, un joc que permet fer trampes i no seguir totes les 
normes al peu de la lletra que era divertidissim. Tothom va prendre nota de tots els jocs, tant per les aules 
com per passar una bona estona amb els amics o amb la família.

Martí Juanola 2n ESO B

Com sempre, la Comissió 
del CLIP volem donar 
les gràcies als nostres 
anunciants i proveïdors 
per la seva indispensable 
aportació.
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les proVes caNGur: 
el Joc de les 
matemÀtiques
L’Isaac Àlamo és un alumne de 4t d’ESO que ha 
quedat quart classificat de tot Catalunya, Andorra 
i Catalunya Nord en les proves Cangur de la seva 
categoria on es van presentar un total de 7.500 
alumnes.  En aquestes proves els alumnes han de 
resoldre durant una hora i quart un total de 30 
problemes que van més enllà del currículum oficial 
de les classes de matemàtiques ja que la majoria són 
com jocs. 
Hi ha molts nois i noies que tenen certa destresa i 
gust per les matemàtiques i  veuen una de les seves  
múltiples aplicacions en el joc. L’Isaac  és un d’ells i 
li he demanat que ens ho expliqui. Aquí teniu el que 
ha escrit.
“Molts jocs tenen les matemàtiques amagades 
en algun punt del joc.  A més, moltes vegades les 
matemàtiques et poden servir per trobar la millor 
estratègia guanyadora en algun joc. 
Segur que coneixeu el cub de Rubik. Aquest joc 
podem considerar que té 3 fases:

Fase de descomposició. Desordenar, 1. 

barrejar i rotar totes les cares des de tots 

costats.

Fase de planificació. No us resultarà gaire 2. 

òptim jugar-hi si prèviament no penseu 

els moviments que hi fareu, ja que mai, 

mates - Joc

Des de petita que les matemàtiques m’agraden, 
sempre deien que m’assemblava al meu pare ja que 
ell  havia sigut més de números i la meva mare més 
de lletres.
Tenia molta deducció i de fet la continuo tenint, feia 
moltes coses sense raonament, em semblava que era 
així i ho intentava i la gran majoria de vegades em 
sortia bé.
A sisè de Primària, a l’escola, ens varen proposar 
de participar en el  concurs Fem Matemàtiques, i 
em va agradar de seguida aquesta idea. Ens vàrem 
ajuntar dues nenes més, un nen i jo mateixa i ens 
vàrem posar a fer les proves, ens les llegíem, 
fèiem dibuixos, formulàvem diverses hipòtesis, les 
posàvem en comú i les raonàvem per tal  que els 
altres ens compressin la  idea. Els problemes eren 
de pensar, raonar i lògica i em sortien bastant bé, 
però no vàrem passar a la segona fase, que es feia 
aquí a Banyoles. Hi havia bastant de nivell i per mala 
sort em va sortir un exercici del tema següent que 
ens tocava fer a classe, i no havia fet res, sabia que 
no passava, però igualment ja estava mentalitzada i 
entenia que no seria suficientment espavilada com 
per passar-la. Després d’un esmorzar, va tocar la 
prova en grups, ens ajuntaven tres persones de sisè, 
primer i segon d’ESO i havíem de fer una sèrie 
d’activitats tots junts.
A primer d’ESO ens vàrem tornar a presentar, però 
no vàrem passar la primera fase . A 2n també, i per 
sort vàrem passar la primera , però el dia en què 
havíem d’anar a fer la segona  hi havia també el 
concurs de Redacció de la Coca-Cola i com que ja 
havia anat una vegada al Fem Matemàtiques i sabia 
que seria molt més difícil i que a més, alhora de fer les 
proves amb grup, qui portaria el control seríem els 
grans, vaig preferir triar fer el concurs de llengua.
Aquest any estic fent les proves Cangur, de moment 
m’agraden, m’ho passo bé, és com saber qui pot més, 
sé que si arribo a anar al concurs em posaré molt 
nerviosa, m’estressaré, no acabaré i ho faré tot de 
qualsevol manera. Però també és un repte per a mi, 
sempre diuen que l’important és participar i passar-
t’ho bé, i com que ja m’ho passo bé fent-les i em 
diverteixo crec que ja ho tinc tot. L’única diferència 
seria que si anés al concurs, allà hauria de superar 
la prova dels nervis, perquè vulguis o no tens tota 
una tensió implicada  a sobre  que et pressiona, et 

desconcentra i et fa perdre temps. 
Però la vida són reptes que hem d’aprendre a superar 
i quan tu tens una resposta o creus que la tens va i 
l’univers te les canvia totes.
A més a més les matemàtiques, vulguis o no, 
serveixen per a tota la vida, per qualsevol coseta 
que facis segurament et demanaran  un petit càlcul, 
una mitjana o... Així doncs, és millor que et miris les 
matemàtiques com un joc o un repte que et posa la 
vida.

Marta Boix
ESO D
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o difícilment, aconseguiríeu finalitzar el 

cub amb èxit. És aquí on intervenen les 

matemàtiques.

Fase de recomposició. Posar totes les peces 3. 

d’un color en la mateixa cara del cub a 

base de fer rotacions sobre els eixos.

Doncs bé, el secret d’aquest meravellós cub que tants 
de nosaltres hem intentat resoldre més d’una vegada, 
moltes d’elles, sense èxit,  està en les matemàtiques, 
especialment en la geometria.  Avui en dia, hi ha 
gent que és capaç de resoldre aquest cub en 4 o 
5 segons. Tots aquests individus són un experts 
en matemàtiques. L’únic que fan és pensar en la 
geometria per saber a on aniran a parar les peces que 
mouran.  D’aquesta manera aconsegueixen saber on 
posar les peces perquè els quedin ben posades.
D’altra banda, també coses inexplicables com la 
màgia, es basen sovint en les matemàtiques. La 
majoria de trucs  d’endevinar  cartes o números són 
pura matemàtica. En aquest cas es fan servir algunes 
propietats dels números per endevinar pràcticament  
sempre la carta o el número. És  la posada en escena 
del mag el que fa que sembli inexplicable.”

Tornant a les proves Cangur, els 30 problemes que 
s’han de resoldre són de dificultat creixent.  Hi ha 
tres nivells de dificultat amb 10 exercicis per cada 
nivell.
L’Isaac ens proposa resoldre aquests problemes, 
extrets de les proves que ell va resoldre:
1. Un arbust té 10 branques. Cada branca té o bé 5 
fulles o bé només 2 fulles i una flor. Quina de les 
respostes següents podria ser el nombre total de 
fulles que té l’arbust?
A) 37  B) 39  C) 31  
D) 45  E) Cap de les anteriors 
2. La Mercè pregunta a 5 alumnes quants d’ells han 
estudiat el dia abans. Malgrat que tots cinc saben qui 
ha estudiat i qui no, en Pol respon: “Cap”; la Berta diu: 
“Només un”; l’Ona: “Exactament dos”; l’Eugeni: 
“Exactament tres”, i en Gerard: “Exactament 
quatre”. La Mercè sap que qui ha estudiat ha dit 
la veritat mentre que qui no ha estudiat ha mentit. 
Quants alumnes han estudiat el dia abans?
A) 0  B) 3  C) 2  
D) 4  E) 1

3. Tenim cinc targetes i en cada una escrivim un 
nombre enter positiu. En Pere suma els nombres 
de les targetes, de dues en dues, de totes les maneres 
possibles i obté només tres resultats diferents, 57, 
70 i 83.  Quin és el nombre més gran que hi ha a les 
targetes? 
A) 42  B) 48  C) 35  
D) 53  E) 82

Accepteu el repte?

Isaac Àlamo Pagès
Dolors Espunya Pastoret

matemÀtiques
JuGaNt
Com cada any per aquestes dates, m’estava mirant 
el llibret commemoratiu que es publica per celebrar 
el Dia Escolar de les Matemàtiques. S’escau el 12 
de maig, dia en què va néixer el matemàtic Pedro 
Puig Adam. Cada any s’escull un tema i aquest 
2015 és “Matemàtiques jugant”.  La raó és celebrar 
el centenari del naixement de Martin Gardner, el 
gran divulgador de les Matemàtiques Recreatives i 
Lúdiques.
Per això, vull compartir amb tots/es vosaltres algunes 
de les delicioses paraules -que aquí us tradueixo al 
català- que es deien en la introducció d’aquest llibret, 
i que encaixen com anell al dit, amb la temàtica que 
es tracta en la nostra revista durant aquest curs:
“ Si la vida habitual ens porta tants models i situacions 
aptes per a l’ensenyament matemàtic, és natural que 
busquem, així mateix, models matemàtics en els 
joguets que aporten un paper essencial en la vida del 
nen... Aquest acostament entre matemàtica i joguet 
ens proporcionarà, sense cap mena de dubte, amplis 
suggeriments per aconseguir la fita ideal del nostre 
ensenyament, que és la de convertir-la recíprocament 
en un joc per al nen.” 
      
   P. Puig Adam
Jugar és una necessitat, una activitat humana que s’ha 
mantingut al llarg de la història. Homo ludens és el 
títol d’un llibre publicat pel professor, historiador i 
teòric de la cultura holandesa Johan Huizinga. En ell, 
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El divendres 8 de maig es va inaugurar a les 17h. 
a l´Espai jove de Cal Drac una exposició dels 
alumnes de 1r de Batxillerat artístic. Hi han 
col.laborat també els alumnes de 2n d´ESO 
amb el projecte Joker i una participació de 2n de 
Batxillerat.
L´exposició  Escac i mat   és  una reflexió al 
voltant del joc, dels rols i del gènere.

Huizinga considera que a l’home se li ha dit “homo 
sapiens” encara que no sigui tan raonable com seria 
d’esperar. Malgrat se l’ha anomenat “homo faber” 
per la seva possibilitat de fabricar coses, ell considera 
que seria més encertat dir-li “homo ludens” perquè 
l’home, com els animals, és l’ésser que juga.
Quan repassem la història de les Matemàtiques 
comprovem la importància dels jocs en el seu 
desenvolupament. Des de Fibonacci, Cardano i els 
seus adversaris Tartaglia i Ferrari fins Leibniz, Euler 
i Gauss, Hilbert o Von Neumann, tots han participat 
en jocs o reptes matemàtics.
Però a més, la investigació d’alguns jocs ha portat 
a la creació d’importants teories matemàtiques com 
la Probabilitat, l’Estadística o la moderna Teoria de 
Jocs. Per això, no ens ha de sorprendre l’interès que 
matemàtics de renom han mostrat en l’estudi de 
trencaclosques, paradoxes, jocs d’estratègia i altres 
manifestacions lúdiques.
Hi ha moltes obres que proposen aquesta Matemàtica 
Lúdica.  El primer gran llibre de Matemàtica 
Recreativa és el de Bachet de Méziriac, el qual el 
1612 va publicar la seva obra de referència en aquest 
camp Problémes plaisans et delectables qui se font 
par les nombres.
Des de llavors, s’han publicat molts llibres dedicats 
a les endevinalles  i jocs de matemàtica recreativa. A 
partir dels anys 50 del segle passat, Martin Gardner 
va començar a publicar amb molt èxit la seva 
columna mensual de Matemàtica Recreativa, que 
s’anomenava Juegos Matemáticos, a les pàgines de 
Scientific American.
Fou justament Martin Gardner en la  introducció 
del seu llibre Carnaval Matemático, qui va donar 
els millors arguments per a la utilització dels jocs i 
passatemps a l’aula de Matemàtiques:
“Sempre he cregut que el millor camí per fer les 
matemàtiques interessants a alumnes i profans és 
acostar-se a elles en to de joc... El millor mètode 
per mantenir despert un estudiant és segurament 
proposar-li un joc intrigant, un passatemps, un 
embarbussament o qualsevol d’aquelles mil coses 
que els professors avorrits acostumen a no fer 
perquè pensen que són frivolitats.”

Miquel Vilà Renart (cites extretes i traduïdes del 
llibret Matemáticas Jugando, d’Ana García Azcárate, 
XVI Día Escolar de la Matemáticas,  12 de mayo de 
2015.  FESPM. Servicio de Publicaciones.)
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coNstrucciÓ del JoKer
Els nens i nenes dels mig grups de l’hora partida de visual havíem de fer un projecte relacionat amb el joc, 
tothom va fer propostes, però les que van causar més furor van ser la del cap d’un Joker i la del senyor 
Monopoli. Finalment ens vam quedar amb el cap del Joker.

Primer vam portar material reciclat: ampolles de plàstic, caixes, oueres, canyes...
per fer l’estructura. Vam agafar una taula vella i amb les canyes li vam fer “l’esquelet”, llavors amb tubs de 
plàstic li vam fer la forma del barret. Després ho vam cobrir tot amb paper de diari i cola i així vam acabar 
de donar la forma perfecta. Tot seguit vam pintar la cara del Joker amb pintura. Finalment vam dibuixar 
unes lletres en un paper gegant que deien “JOKER” i les vam pintar. També vam pintar un fons perquè 
quedés més bonic. 
Vàrem exposar-ho a l´institut i finalment a la sala d´exposicions de Cal Drac.

Roger  Robert i Lluc Vicens  2n ESO D
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JorNada de Jocs



El darrer dia abans de vacances de Nadal vàrem 
fer al Brugulat una petita mostra de jocs. Aules, 
passadissos, patis amb gent jugant durant una 
hora i escaig:  escacs, Monopoli, Catán, equilibris, 
teatralització, futbolí… Se´ns va fer curt. I a cost 
zero!
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www.autocarssola.com - info@autocarssola.com
Tel.972 594 363 / 972 576 475 - Fax. 972 594 781
                    Mòbil: 609 729 551
                    Sant Andreu del Terri
Ronda Canaleta / Bassa del Cànem - Banyoles

Des de fa més de 70 anys a Mullor treballem

per la tranquil·litat i eficàcia dels nostres clients,

d´una manera flexible, pro-activa i professional.

www.mullor.com · Tel. 902 504 405

Anunci quart.indd   1 21/4/15   16:03



- Fusteria metal.lica d´alumini i PVC
- Serralleria forjada o simple
- Canals de desguàs de tots tipus
- Treballs de xapa amb cisalla, plegadora i cilindres

17844 CORTS
(Cornellà de Terri - Girona)
Tel. 59 42 07
info@metallcorts.com
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C/Jacint Verdaguer 14, Banyoles
Tel. 972 57 44 73 · kirikumoda@gmail.com
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