
EL JOC DELS DAUS 

OBJECTIU:  

Practicar càlcul mental jugant.   

Nº DE PARTICIPANTS:  

A partir de 2.   

MATERIAL NECESSARI:  

- Cartolines, fulls, cartró.      -     Retolador negre.              -     Fitxes parxís o similar.  

- Llapis.                                 -     Regle.  

- Tisores.                               -     Pegament.  

PROCEDIMENT:  

El primer que cal fer és construir 5 daus. Al final del document hi ha un desenvolupament pla del 

dau. Tria la mesura dels costats dels quadrats. Pots fer els daus del tamany que consideres.  

A continuació caldrà preparar 50 targetes de paper o cartolina. Cadascuna d’elles tindrà un 

número de l’1 al 50. Per exemple:  

 

 

 

 

Després cal dissenyar el tauler de joc. Aquest és un exemple:  
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Podeu fer el tauler amb cartró, o amb cartolina o paper plastificat amb folre.  
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Podeu posar normes com: 

- Si caus en la casella 6 has de retrocedir a la casella número 3.   

- Si caus en la casella 15 avança a la casella 19.  

Prepareu, segons el número de participants, unes fitxes de parxís o similar. També podríeu 

utilitzar  objectes xicotets que tingueu per casa. Cada participant tria el seu color de fitxa o el seu 

objecte xicotet.  

 

COM ES JUGA  AL JOC DELS DAUS? 

- Els/les participants posen la seua fitxa o objecte xicotet en la casella d’eixida.  

- Decidiu qui tira els daus en primer lloc. Per exemple: el/la més major, el/la menor, a 

l’atzar...  

- El/la participant llança els cinc daus i li pega la volta a una de les targetes. (Les targetes 

estaran mesclades). 

- A continuació, tots els/les participants miren en silenci els daus i la targeta. Cadascú pensa 

en les possibilitats per arribar al número que indica la targeta. Poden fer-se sumes, restes, 

multiplicacions o divisions. Cada participant anota la seua jugada en un paper.  

Per exemple:  

Si els daus marquen aquests valors...   

 

                    

 

I  la targeta indica el número que cal obtenir...  

 

 

 

 

 

 El/la participant que inicia el joc podria dir:  

 5 x 6 = 30  

 Aquest jugador avançarà dos caselles del tauler perquè ha utilitzat dos números.  

 

 

30 



 Si haguera dit  6 x 4 + 5 +1 = 30, haguera avançat quatre caselles del tauler perquè ha usat 

 quatre números.  

- SEMPRE CAL UTILITZAR EL MAJOR NÚMERO POSSIBLE DE DAUS.  

- Segons l’ordre establert, els/les participants diran les seues combinacions i avançaran 

segons els números de daus que hagen utilitzat. Si algú/na no ha sabut com arribar al 

número indicat en la targeta, no avança.  

- Cal marcar un temps per pensar i escriure la combinació en el full. Per fer-ho més difícil, 

cada cop el temps serà menor.  

- Guanya el/la participant que primer arribe a META. 

 

ESPERE US RESULTE DIVERTIT !!! 

 



 


