
Matemàtiques

Què et proposem?

Què necessites?

Els Grans Mags del laberint ens han preparat una nova manera de jugar. A més de la nostra memòria 
i astúcia, tindrem 4 mapes del laberint que mostren on poden estar situades les barreres perquè ens 
sigui més fàcil accedir als objectes.

L’únic entrebanc és que els Grans Mags no ens han dit quin dels quatre mapes estem fent servir. Així 
doncs, haurem de deduir-ho nosaltres mateixos. 

T’hi apuntes?

• 1 joc del Laberint Màgic.

•   4 mapes de laberints i 1 mapa plantilla en blanc 
per a cada jugador on anotar on són les barreres. 
Els trobaràs per imprimir al final d’aquesta fitxa.

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

8+

CARRERA AMB
MAPA

www.devir.com 1



Endavant!

www.devir.com 2

1. Demaneu-li a algú que no hi hagi de jugar que munti les barreres del laberint tal com es mostra en un 
dels 4 mapes que us adjuntem al final del document.

2. Amb el tauler ja muntat, repartiu un retolador i un mapa plantilla amb el laberint en blanc a cada 
jugador i col·loqueu els 4 possibles mapes damunt de la taula de manera que tots els jugadors puguin 
consultar-los.

3. Jugueu una partida normal al laberint amb aquesta regla extra: cada vegada que algun jugador trobi una 
barrera, tots els jugadors podran anotar-la a la seva plantilla i comparar el laberint que es va creant amb 
els mapes posats damunt de la taula per tal d’intentar esbrinar amb quin d’ells s’està jugant.

4. Apunteu amb una X tots els torns jugats (els vostres i els dels vostres companys de joc) a la part 
inferior esquerra de la plantilla fins que deduïu quin és el laberint correcte i per tant pugueu calcular 
les millors rutes per arribar ràpidament als objectes.

5. Tingueu en compte que, encara que no sapigueu quin mapa és el correcte, si compareu els quatre mapes 
podeu deduir quines parets estan sempre obertes sigui quin sigui el mapa amb el que esteu jugant.

6. El primer jugador/a que aconsegueixi els 5 objectes serà qui guanyi la partida.

ACTIVITAT: CARRERA
AMB MAPA



www.devir.com 3

Com ha anat?

1. Us ha semblat fàcil o difícil endevinar amb quin mapa estàveu jugant? Sumeu tots els torns que ha tardat 
cada jugador a endevinar quin mapa era el correcte i anoteu-ho en aquesta taula per comprovar si heu 
estat dels primers o dels darrers a endevinar-ho:

JUGADOR/A TORNS FINS A
ENDEVINAR EL MAPA POSICIÓ
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2. Imagineu que cada quadrat del laberint mesurés en realitat 2 metres de longitud i feu els càlculs següents:

• Quant mesuraria tot un lateral del laberint?

Nombre de quadrats
d’un costat del laberint

x 2 metres de longitud x 2

Longitud d’un costat
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• Passeu ara la mesura del perímetre del laberint a centímetres, decímetres i mil·límetres. Per fer-ho, 
només haureu de completar les multiplicacions següents:

Perímetre del laberint en 
metres x 10 Decímetres

Perímetro del laberinto
en metros x 100 Centímetres

Perímetro del laberinto
en metros x 1000 Mil·límetres

• I quant mesuraria el seu perímetre? Per calcular-ho, només heu de sumar el que mesuren els 4 costats 
del laberint (ho acabeu de calcular a l’exercici anterior): 

Costat del laberint

Costat del laberint

Costat del laberint

+ Costat del laberint

-----------------------

-----------------------

-----------------------

+---------------------

Perímetre del laberint
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3. Agafeu ara els 4 mapes i escriviu a la taula que trobareu a continuació els noms dels símbols de les 
caselles que formen el recorregut més curt per arribar des de la teranyina fins al foc. Us en deixem un 
exemple usant el Mapa A:

MAPA A MAPA B MAPA C MAPA D

0 Teranyina

1 Ratpenat

2 Flor

3 Serp

4 Espasa

5 Corona

6 Bolet

7 Anell

8 Foc

9

10
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• A quin mapa es troba el recorregut més curt?

• Quants metres de distància hi hauria entre la teranyina i el foc a cada mapa? Per calcular-ho, sumeu 
el nombre de quadrats que hi ha a cada recorregut i multipliqueu-los pels 2 metres que mesura cada 
costat del quadrat de la manera següent:

Al mapa A, el càlcul ens donaria 8 caselles x 2 metres de costat = 16 metres de distància. Calcula ara la 
distància de la teranyina al foc als mapes C i D:

Nombre de quadrats de 
distància mapa  C

x2 metres de longitud

Distància total mapa C

Nombre de quadrats de 
distància mapa D

x2 metres de longitud

Distància total mapa D

------------------------- -------------------------

------------------------- -------------------------

x 2 x 2
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Mesures de longitud, Listàncies, Recorreguts i Perímetres

Et deixem aquí les solucions als diferents exercicis perquè puguis comprovar si has fet les operacions 
correctament:

Si voleu, podeu fer una foto dels mapes i exercicis fets i compartir-la a les xarxes socials amb el 
hashtag #DevirHomeAcademy, on trobareu fotos d’activitats realitzades per altres famílies.

• Longitud d’un quadrat = 2 metres.

• Longitud d’un lateral del laberint = 12 metres.

• Perímetre del laberint = 48 metres.

• 48 metres són 480 decímetres.

• 48 metres són 4800 centímetres.

• 48 metres són 48.000 mil·límetres.

• El camí més curt des de la teranyina fins al foc és de 6 caselles als mapes B i C.

• La distància del recorregut de la teranyina al foc al mapa C és de 12 metres.

• La distància des de la teranyina fins al foc al mapa D és de 20 metres.

En aquesta activitat, hem treballat principalment la competència matemàtica exercitant l’ús de la lògica 
i la deducció i després calculant distàncies i longituds. Utilitzem aquestes operacions per fer molts 
càlculs, com per exemple si alguna cosa ens cabria dins d’un armari, on penjar una prestatgeria o 
dividir un objecte en parts iguals.

Paral·lelament hem practicat el càlcul d’operacions i l’equivalència dels valors de longitud expressats 
en metres, decímetres, centímetres i mil·límetres.

¿Qué hemos trabajado?
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MAPES PER IMPRIMIR

MAPA A

MAPA B
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MAPA C

MAPA D

MAPES PER IMPRIMIR
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TURNOS

TURNOS

MAPES PER IMPRIMIR


