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JUGUEM AMB LES FRACCIONS 
 

Com cada curs, a 1r d’ESO explico el concepte de fraccions equivalents  a partir d’una història. 

És com m’ho van explicar a mi, i sempre més he recordat la història i el concepte de fracció 

equivalent. Per això, ara faig el mateix amb els meus alumnes,  adaptant la història als nous 

temps. 

Arran de la història, que normalment els sol agradar i  acostumen a parar atenció,  es va iniciar 

un debat sobre el fet de que els alumnes aprendrien i recordarien més les coses si 

s’expliquessin de forma divertida o en forma de joc. Vam dedicar la resta de la sessió a rumiar 

entre tots com podríem explicar o treballar el que havíem fet fins ara del tema de les fraccions 

a través d’un joc. D’aquí en va sortir una llista de possibles activitats: 

- Un domino amb la representació de fraccions.  

- El joc de les famílies amb fraccions equivalents. 

- El Bingo de les Fraccions. 

- El Memori de les Fraccions. 

 

Un cop vam tenir la llista de jocs, cada grup en va escollir un i van començar a fer una pluja 

d’idees sobre com el podrien desenvolupar.  

Primer de tot, tots els membres del grup havien de recordar  i tenir clar com es representaven 

les fraccions i què volia dir fraccions equivalents. 

Seguidament s’havien de posar d’acord sobre quines fraccions inclourien en el joc i buscar-ne 

les equivalents. 

Finalment, havien de decidir quina mesura tindrien les seves cartes/peces de joc i mesurar la 

cartolina que se’ls havia facilitat per a fer l’activitat per mirar com repartirien l’espai perquè els 

hi cabessin totes les targetes i quedessin igual. 
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En aquesta primera sessió els alumnes van consolidar el concepte de fracció i fracció 

equivalent i es van enfrontar al fet de decidir quantes cartes necessitaven pel seu joc i  buscar 

estratègies per repartir-les en parts iguals a les 4 cartolines DIN A-4 que se’ls va donar a cada 

grup. 

 

La següent sessió es va dedicar al treball manual, i tots els grups, que ja tenien la idea clara de 

com volien que fos el seu joc, es van posar a treballar de valent. 
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Encara que sembla molt bàsic, aquí molts alumnes van aprendre a mesurar i a utilitzar el regle i 

el compàs ja que ho van necessitar per dibuixar les fitxes/cartes a la cartolina  i representar les 

fraccions.  Alguns grups es van trobar amb el dilema de com repartir una circumferència en x 

parts iguals i van haver de buscar la informació a internet... 

 

 

 

 

 

 

 

 

En molts casos, els mateixos companys del grup ajudaven als companys que tenien dificultats 

per a mesurar i fer servir el regle o compàs. 
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Tots els grups van crear jocs molt “xulos” i vam acabar l’activitat dedicant una sessió de classe 

a jugar amb els jocs que havien creat la resta de companys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoració general de l’activitat va ser molt positiva, els alumnes estaven tant orgullosos dels 

jocs que havien creat que van decidir que fos una de les activitats que volien mostrar a la 

jornada de portes obertes del centre.   

 


