
Àmbit 
Matemàtic

Qué et proposem?

CARRERA MÁGICA

Qué necessites?

Como sois los aprendices de magos más jóvenes, vamos a jugar con el laberinto mágico sin activar sus 
barreras invisibles.

Así, solo tendréis que lanzar el dado, decidir cuál es el mejor recorrido y ser rápidos en conseguir llegar 
hasta los elementos mágicos 

¿Quién será el mejor aprendiz de mago? Aquel que consiga reunir antes sus 4 símbolos mágicos.

¿Preparados?

• 1 joc del Laberint Màgic per jugar una partida 
segons les regles que s’expliquen a continuació. 

•	 Els	 cofres	 de	 tresors	 que	 trobareu	 al	 final	
d’aquesta	 fitxa.	 Podeu	 imprimir-los	 o,	 si	 ho	
preferiu,	podeu	copiar-los	i	fer-ne	la	vostra	versió.

 •  Respondre a les preguntes de l’apartat Com ha 
anat?

5+

Atenció:

les	fitxes	per	a	infants	a	partir	de	5	anys	estan	pensades	per	
fer-les	en	companyia	d’un	adult	que	els	llegeixi	i	expliqui	els	

continguts i els acompanyi durant tot el procés.
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ACTIVITAT: CARRERA MÁGICA

Endavant!

1.	 Obriu	el	joc	del	Laberint	Màgic	i	prepareu-lo	de	la	manera	següent:	

• Traieu	de	la	capsa	el	laberint	subterrani	amb	les	parets	de	fusta	i	deixeu-lo	en	un	costat.

• Torneu a col•locar el tauler superior a sobre de la base.

• Col•loqueu les 24 fitxes d’elements màgics a un costat del tauler amb la imatge boca amunt.

• Trieu	el	peó	del	color	que	més	us	agradi	i	situeu-vos	en	un	dels	angles	del	tauler.	Com	que	jugareu	
sense el laberint subterrani, no cal utilitzar la bola metàl•lica, però, si us ve de gust, podeu 
enganxar-la	al	vostre	peó	per	sota	el	tauler	i	experimentar	l’efecte	imant.
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Aquestes peces no seran
necessàries



ACTIVIDAT: CARRERA MÁGICA

¡Adelante!
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2.	 Imprimiu	i	retalleu	els	cofres	de	tresors	que	trobareu	al	final	del	document	i	repartiu-ne	un	a	cada	
jugador. El vostre cofre us indicarà els 4 objectes màgics que heu d’aconseguir per guanyar la 
partida.

3. El jugador més jove comença llançant el dau i mou el seu peó tantes caselles com indiqui el 
resultat (recordeu que us podeu moure en la direcció que vulgueu, però mai en diagonal). Si el 
jugador arriba o passa per sobre de la casella amb un dels tresors del seu cofre, agafa la fitxa de 
l’element respectiu i el col•loca al damunt. No es pot passar per una casella ocupada per un altre 
jugador.



¿Com ha anat?
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ACTIVIDAD: CARRERA MÁGICA

4. Passa el torn al jugador de la seva esquerra i juga de la mateixa manera.

5. Qui aconsegueixi completar els 4 tresors del seu cofre serà el guanyador de la partida i serà 
declarat el millor aprenent de mag.



www.devir.com 5

3.	 Després	de	comptar-los,	respon	a	aquestes	preguntes:

• Hi ha més animals o ocells?

• Hi ha més ocells o animals amb ales?

• Hi ha més tresors amb foc o tresors que pots veure al cel?

• Quin és el teu tresor preferit?

ACTIVIDAT: CARRERA MÁGICA

4. Durant la partida, hem recorregut tot el tauler per recollir els nostres tresors. Si ets a la casella 
del sol, quin número has de treure amb el dau per arribar a la lluna?

5. Quantes caselles has de moure’t per arribar del mussol al llamp? Hi arribaries amb aquesta 
tirada?

6. Quina casella és més lluny del collaret, la teranyina o el gat?

2.	 Anota	al	costat	de	cada	tipus	de	tresor	quants	n’hi	ha	al	laberint:

   • Animals amb ales   • Joies 

   • Ocells     • Animales con alas 

   • Plantes     • Tresors amb foc 

   • Tresors que pots veure al cel 

Ara	que	ja	has	acabat	el	teu	recorregut	pel	laberint,	respon	a	aquestes	preguntes:

1. Quantes caselles del tauler contenen un tresor? I per quantes caselles has hagut de passar per 
aconseguir tots els tresors del teu cofre?



Comptar, medir i comparar

Conèixer els nombres i saber comptar és una habilitat bàsica i indispensable per adquirir aprenentatges 
matemàtics posteriors.

Una	vegada	que	els	infants	reconeixen	xifres	i	són	capaços	d’identificar	les	quantitats	que	representen,	el	
pas	següent	és	aplicar-les	a	situacions	concretes,	com	comptar	grups	d’elements	o	mesurar	distàncies.
Comparar xifres entre elles per establir quina és major o menor també és un exercici important que ajuda a 
desenvolupar i afermar aquesta competència matemàtica.
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ACTIVIDAT: CARRERA MÁGICA

¿Qué hem treballat?

En aquesta activitat, hem treballat principalment la competència matemàtica exercitant la capacitat de 
comptar, l’ús dels nombres per expressar distàncies i la comparació entre quantitats numèriques per veure 
quina és la relació entre elles.

Amb	 la	pregunta	de	 l’apartat	Com	ha	anat?,	 hem	 treballat	 els	 conceptes	de:	més	a	prop	 i	més	 lluny,	 la	
comparativa entre més i menys que, i la iniciació a les primeres sumes.



COFRES DEL TRESOR
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