
Matemàtiques

Què et proposem?

Què necessites?

Un magatzem de mercaderies és un lloc on arriben totes les coses que després anirem a comprar a les 
botigues o que es faran servir per fabricar altres coses.

En aquesta activitat, cadascun de nosaltres tindrem el nostre propi magatzem on ens aniran arribant ovelles, 
fusta, blat i altres mercaderies per desar-les a dins. Quan aconseguim prou cartes d’una mercaderia, podrem 
posar un rètol al nostre magatzem perquè tothom sàpiga què hi tenim.

Anem a preparar-ho tot!

• 1 joc de Catan per jugar una partida.

• 1 full de rètols per a cada jugador. Pots imprimir 
el full de la pàgina 7 o copiar-lo sobre un paper 
quadriculat.

• full de rètols. Pots imprimir el de la pàgina 8 o 
dibuixar-lo tu mateix.

• Realitzar les activitats de l’apartat 
      Com ha anat?

6+

Atenció

Estan pensades per fer-les en companyia d’un adult que 
les llegeixi i expliqui els contiguts i acompanyi als jugadors 

durant tot el procés.

EL MEU 
MAGATZEM
DE CATAN
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Endavant!

ACTIVITAT: EL MEU
MAGATZEM DE CATAN

Per preparar la partida, separeu aquests components del joc:

• 9 peces de paisatges: 2 boscos, 2 conreus, 2 prats, 2 turons i 1 muntanya.

•	 Les	fitxes	rodones	amb	els	números:	2, 3 ,3, 4, 4, 5, 6.

• 1 dau de sis cares (pots trobar-lo en el joc de Catan bàsic).

• Les cartes de maons, fusta, blat, roca i ovella.

Muntatge

Munteu una illa com aquesta i deixeu al seu costat les cartes de mercaderies.
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Anem-hi!

1.	 Imprimiu	un	full	de	magatzem	per	a	cada	jugador	o	copieu-lo	en	un	paper	quadriculat.	El	teniu	al	final	
d’aquesta	fitxa.	

2. Imprimiu o copieu el full de rètols i retalleu-ne tants de cada tipus com jugadors sigueu. El teniu també 
al	final	d’aquesta	fitxa.

3.	 Cada	jugador	posa	la	seva	fitxa	de	magatzem	davant	seu	i	el	més	petit	juga	primer.	El	torn	passa	després	
cap a l’esquerra.

4.	 Tira	el	dau,	mira	el	resultat	i	agafa	una	mercaderia	del	terreny	que	tingui	el	mateix	número	que	el	de	la	
teva	tirada.	Si	el	número	es	troba	a	més	d’una	peça,	pots	triar	de	quina	agafes	la	carta	de	recurs:

5.	 Cada	vegada	que	agafis	una	carta,	posa-la	al	 lloc	corresponent	del	 teu	magatzem.	Quan	omplis	 tots	
els espais disponibles per a una mercaderia, guanyaràs el rètol corresponent i podràs posar-lo al teu 
magatzem perquè faci més goig. Si agafes una carta de mercaderia però ja no tens on col·locar-la, 
l’hauràs	de	donar	a	un	altre	jugador	perquè	la	desi	al	seu	magatzem.	Si	ningú	té	espai	per	desar-la,	es	
torna a deixar a la pila. 

6.	 Es	continua	 jugant	fins	que	algú	omple	 tots	els	espais	del	seu	magatzem	 i	aconsegueix	així	 tots	els	
rètols. Llavors cada jugador compta 1 punt per cada carta de mercaderia que tingui  al seu magatzem 
més 1 punt extra per cada rètol que hagi aconseguit.

Conreus
Agafes cereals.

Muntanya
Agafes minerals.

Turó
Agafes maons.

Bosc
Agafes fusta.

Prat
Agafes una ovella.
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Com ha anat?

Un	cop	finalitzada	la	partida,	respon	a	les	preguntes	següents:

1. El jugador o jugadora que tingui més mercaderies i rètols haurà guanyat la partida. Qui ha estat?

Anota	aquí	el	nombre	de	mercaderies	i	de	rètols	que	ha	obtingut	cadascú.

2. Al teu magatzem hi havia 5 tipus de mercaderies. Cadascuna d’elles s’utilitza de moltes maneres 
diferents. Llegeix quines aplicacions tenen i busca a casa teva coses que estiguin fetes amb elles.

MERCADERIES RÈTOLS PUNTS FINALS

Jugador 1

Jugador 2

Jugador 3

Jugador 4
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Cereals: amb ells es fan els cereals de l’esmorzar i també la farina, que serveix 
per preparar el pa, les galetes i la pasta com els macarrons o els galets. Marca 
en aquesta llista els aliments fets amb cereals que tens a casa.

Examples: Farina/Pa/Galetes/Cereals per esmorzar/Pasta

Fusta: amb la fusta es fabriquen els mobles, les portes i molts estris de cuina.
Investiga quina és l’habitació de la casa on hi ha més coses fetes de fusta. Quina és?

Examples: Cadira / Taula / Porta / Llapis / Vetllador

Maons: l’argila es forma barrejant terra amb aigua i se’n fabriquen maons, però 
també rajoles, testos, olles i plats.

Examples: Gerros / Pouets / Plats / Rajoles / Testos

Ovella: amb la seva llana es fan mantes i jerseis, i la seva carn es menja 
preparada de moltes maneres diferents. Mira les etiquetes dels jerseis de casa i 
busca un que estigui fet de llana.

Examples: Cabdell / Mitjó / Gorra / Guant / Bufanda

Roques: moltes roques són minerals dels quals s’extreuen metalls.
Pots trobar més de 10 objectes de metall diferents a casa?

Examples: Llum / Coberts / Nevera / Telèfon / Televisor 

3. Si us ha agradat l’activitat, podeu jugar-la de nou creant la vostra pròpia illa i dissenyant els vostres 
propis magatzems. També podeu dibuixar algun objecte de casa vostra que estigui fet amb cada un 
dels materials. 

      
      Si ho feu, els adults podeu fotografiar-lo i pujar-lo a les xarxes amb el hastag #DevirHomeAcademy 

perquè altres nens i nenes el vegin i per poder veure vosaltres els treballs dels altres.
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Què hem treballat?

En aquesta activitat, hem treballat competències matemàtiques bàsiques, com ara reconèixer xifres i 
comptar.

També hem treballat el coneixement del medi a partir de l’origen de diferents materials presents a l’entorn 
natural	i	el	seu	ús	en	objectes	quotidians	presents	en	el	dia	a	dia	de	l’infant.
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RÈTOLS
Imprimeix i reparteix un full de 

Rètols a cada jugador

MAGATZEM DE MAONS
per a construccions resistents

MAGATZEM DE CEREALS
nutritius i saludables

MAGATZEM DE CEREALS
nutritius i saludables

MAGATZEM DE CEREALS
nutritius i saludables

MAGATZEM DE CEREALS
nutritius i saludables

MAGATZEM DE MINERALS
amb tot tipus de metalls

MAGATZEM DE MINERALS
amb tot tipus de metalls

MAGATZEM DE MINERALS
amb tot tipus de metalls

MAGATZEM DE MINERALS
amb tot tipus de metalls

MAGATZEM DE MAONS
per a construccions resistents

MAGATZEM DE MAONS
per a construccions resistents

MAGATZEM DE MAONS
per a construccions resistents

MAGATZEM DE FUSTA
mobles i portes de primera

MAGATZEM DE FUSTA
mobles i portes de primera

MAGATZEM DE FUSTA
mobles i portes de primera

MAGATZEM DE FUSTA
mobles i portes de primera

MAGATZEM D’OVELLES
la llana més suau de tota la ciutat

MAGATZEM D’OVELLES
la llana més suau de tota la ciutat

MAGATZEM D’OVELLES
la llana més suau de tota la ciutat

MAGATZEM D’OVELLES
la llana més suau de tota la ciutat
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