
50 Exercicis d’Escacs i 
Matemàtiques per a les 

Escoles

Un enfocament basat en el joc (escacs) per resoldre problemes
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INTRODUCCIÓ 
Aquest llibre proporciona material que facilita l'enllaç entre els escacs i les matemàtiques a 
l’aula. Hem provat tots aquests exercicis i hem comprovat que a la majoria dels alumnes 
els entusiasma, a vegades fins i tot més que als seus mestres. Els escacs és un joc de taula 
clàssic que els nens i nenes gaudeixen a tots els nivells. Utilitzem l’escaquer i les peces 
d’escacs per transmetre informació matemàtica coherent amb el programa de l’escola 
primària (és a dir, nens i nenes de 6 a 11 anys) de matemàtiques de la majoria de països. Tan 
sols es necessita un coneixement bàsic d’escacs: com es mouen les peces. No és necessari 
ser un jugador d’escacs per utilitzar aquest llibre. L’objectiu principal és la resolució de 
problemes.

Els 50 exercicis es classifiquen segons l’edat i l’agrupació més natural: individus, parelles, 
dobles parelles, grups o tota la classe. També s’indica el tema rellevant del programa de 
matemàtiques. La majoria dels exercicis tenen preguntes preliminars i extensions al 
respecte. Resoldre els exercicis normalment no hauria de durar més d'una sessió de classe . 
Els materials necessaris són mínims. Es poden utilitzar jocs d’escacs, però els exercicis 
funcionen igual de bé amb xarxes de 8x8 i escaquers de colors o marcadors. Les impressions 
de posicions de l’escaquer són útils per a diversos exercicis. 

Som partidaris de treballar el llibre al ritme dels alumnes. Alguns nens i nenes superen amb 
escreix el rang d’edat indicat. La resolució de problemes requereix persistència. Es demana 
als alumnes que realitzin una tasca o una recerca o que juguin a un joc. Sovint es donen 
consells per superar els obstacles intel·lectuals. Es proporciona un mètode de solució 
per a cada problema, però sempre n’hi ha més d’un i s’hauria d’animar als nens i nenes a 
pensar per si mateixos. El professor pot desenvolupar els seus propis exercicis preliminars 
i d'ampliació per adaptar-se a la capacitat dels alumnes. Els exercicis posteriors requereixen 
un nivell més elevat d’abstracció i les solucions són susceptibles d’error per la qual cosa 
requereix més intervenció del professorat.

Els jocs matemàtics són simples i fàcils de jugar. Il·lustren alguns conceptes fonamentals com 
la paritat i la simetria. L’important d’aquests jocs no és guanyar sinó comprendre els 
conceptes subjacents. Als nens i nenes els fascina descobrir que molts d'aquests jocs es 
poden guanyar reconeixent que hi ha un patró subjacent. Això és part de la constatació 
que la matemàtica proporciona un patró subjacent a les lleis científiques. Des d'una 
perspectiva didàctica, els nens estan encantats d'aprendre "trucs" per guanyar un joc o 
resoldre un trencaclosques.

Aquests exercicis es basen en fonts tradicionals i es complementen amb alguns exercicis 
originals dels autors. Molts dels exercicis seran nous per als matemàtics recreatius. El que els 
marca com a distintius és que es desenvolupen dins d’un domini restringit de l’escaquer per 
crear un sentit tant de familiaritat com d’accessibilitat.
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El pla d’estudis de referència de l’escola primària és el de Singapur, ja que es considera que 
s’aproxima a la metodologia de resolució de problemes promoguda en aquest projecte El 
"mètode" de Singapur ha aconseguit una àmplia atenció internacional després del seu 
èxit als rànquings de Pisa de l'OCDE. El pla d'estudis de l’escola primària és 
coherent amb els  d’Europa tal com han validat els experts en ensenyament del 
projecte. A més de les matemàtiques, molts d'aquests exercicis incorporen alguns principis 
de la teoria de jocs que, encara que normalment no s'ensenyen a l'escola primària, 
són compatibles amb les capacitats de la majoria dels nens i nenes.

Potser el major valor en treballar amb aquests exercicis ve de l’estructura dels problemes. 
És un plaer resoldre un problema ben estructurat. Es recomana als professors que 
desenvolupin i ampliïn aquests exercicis i que comparteixin les seves experiències a l'aula.

Aquest projecte ha estat finançat a través d’ErasmusPlus de la Unió Europea. Els socis del 
projecte han estat la Federació Eslovaca d’Escacs (coordinador), Escacs a les Escoles i les 
Comunitats (Regne Unit), Ludus (Portugal), la Universitat de Girona (Espanya) i l’escola 
Veľká Ida a Eslovàquia. També han col·laborat  en el projecte Carlos Santos, Carme Saurina 
Canals, Josep Serra, Mark Szavin, Stefan Löffler, Alessandro Dominici, Malcolm Pein, Chris 
Fegan, Zdenek Gregor, Eva Repkova, Vladimir Szucs, Viera Klebuskova, Niki Vrbova i Viera 
Harastova. El responsable del projecte ha estat Stefan Marsina. Les fotos de l'aula són de 
Viera Haraštová. Els diagrames del tauler d’escacs s’han generat utilitzant el Tauler Lògic de 
LearningChess.com (Hongria).
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Aquest treball està sota la llicència Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Consultar http://
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Els educadors poden utilitzar, reutilitzar, adaptar i compartir aquest material de manera 
no comercial sempre que es doni l’atribució als autors.
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ELS  50  EXERCICIS

INDIVIDUAL 1 
GRUP CLASSE 2 
GRUP 3 
PARELLA 4 
PARELLA 5 

1. CADA CASELLA TÉ UN NOM
2. IDENTIFICA EL COLOR DE LA CASELLA
3. CATEGORIA DE LES PECES
4. CREUAR LA LÍNIA
5. EL JOC D'OPOSICIÓ DIAGONAL
6. ARITMÈTICA AMB ELS ESCACS INDIVIDUAL 6 

PARELLA 7 
DUES PARELLES 8 
DUES PARELLES 9 

7. PUZLE DE QUATRE TORRES

8. LES PECES CAIGUDES
9. PUZLE D'ATAC A LA CANTONADA
10. EL PODER  DE LA PEÇA DUES PARELLES 10 

INDIVIDUAL 11 
PARELLA 12 
PARELLA 13 
PARELLA 14 
INDIVIDUAL 15 
PARELLA 16 
PARELLA 17 
PARELLA 18 
PARELLA 19 
PARELLA 20 

11. EVITAR  TRES   EN            UNA  LÍNIA
12. FITXES  EN  UNA  LÍNIA [11]
13. EL JOC DE WYTHOFF [Q]
14. EL PUZLE DE TORRE A LA CANTONADA
15. EL RECORREGUT MÉS  CURT DE        TORRE
16. CURSA  CAP A LA  CANTONADA [TORRE]
17. RETALLAR

18. PUZLE DEL PODER   D'UN EXÈRCIT
19. NOMBRE MÀXIM    DE  CAVALLS
20. PEÇA  MISTERIOSA

21. POSICIÓ  LÒGICA PARELLA 21 

PARELLA 22 
PARELLA 23 
PARELLA 24 
PARELLA 25 
PARELLA 26 
PARELLA 27 
PARELLA 28 
DUES PARELLES 29 
PARELLA 30 

22. FITXES EN UNA LÍNIA 
23. MAPA DE MOVIMENTS MÍNIMS
24. QUANTS CAMINS? [PEÓ]
25. EL PEÓ LLEUGER

26. EL JOC DE WYTHOFF[DD]
27. EL TRENCACLOSQUES DE DÒMINO
28. EL TRENCACLOSQUES DE TROMINÓ
29. EL TRENCACLOSQUES DE DUES DAMES

30. ESCAC I MAT EQUIDISTANT
31. EL JOC DE LA RESTA PARELLA 31 

PARELLA 32 
PARELLA 33 
PARELLA 34 
PARELLA 35 

32. NIM
33. JOC DE MONEDES D'OR

34. EL JOC DE NORTHCOTT 
35. JOC DE TORRES LLISCANTS

36. QUANTES RUTES? [TORRE] PARELLA 36 
37. PASSEIG DE TORRE PER TAULER MUTILAT   PARELLA 37 

PARELLA 38 
DUES PARELLES 39 
INDIVIDUAL 40 
DUES PARELLES 41 
PARELLA 42 

38. PUZLE ZIGZAG AMB L'ALFIL
39. PUZLE DE CINC DAMES

40. DIVIDINT L'ESCAQUER
41. ENRAJOLAR EL  TAULER
42. PROBLEMA DELS DOTZE CAVALLS
43. TRENCACLOSQUES DE VUIT DAMES GRUP 43 
44. QUANTS QUADRATS EN UN  TAULER?        INDIVIDUAL 44 

DUES PARELLES 45 45. PUZLE DE PUNTUACIÓ DEL TORNEIG
46. PASSEIG ALEATORI DEL REI PARELLA 46 

PARELLA 47 47. CAMINADA ALEATÒRIA  DEL REI
48. LA INVENCIÓ DELS ESCACS GRUP 48 
49. QUANTS RECTANGLES EN UN ESCAQUER?   PARELLA 49 
50. PROBLEMA DE LEAPER PARELLA 50 

edat

6

7

8

9

10

11

PAGE 
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TEMES MATEMÀTICS
1. COORDENADES, POSICIONS, MOVIMENTS, LLAPIS
2. PARITAT, VISUALITZACIÓ, LLAPIS
3. PATRONS, ORDENACIÓ, ORDRE, SEQÜÈNCIES, SIMETRIES
4. PARITAT, SIMETRIA
5. PARITAT, SIMETRIA
6. ARITMÈTICA, SÍMBOLS, EQUACIONS, LLAPIS
7. GEOMETRIA, NOCIONS ESPACIALS, ENUMERACIÓ, INTERSECCIÓ
8. ENUMERACIÓ, PRINCIPI DE DIRICHLET O DEL PALOMAR, MÀXIM/MÍNIM
9. ARITMÈTICA, PROVA I ERROR, INPUT/OUTPUT
10. ENUMERACIÓ, SIMETRIA
11. GEOMETRIA, LÍNIES RECTES, PENDENT, REGLE 
12. GEOMETRIA, LÍNIES RECTES, PENDENT, REGLE, LLAPIS 
13. TREBALLAR A PARTIR DE L’OBJECTIU
14. PARITAT, LLAPIS
15. ENUMERACIÓ
16. SIMETRIA
17. FORMES, SIMETRIA
18. ENUMERACIÓ, DIAGRAMES DE VENN, PROVA I ERROR
19. ENUMERACIÓ, PARITAT
20. PROPIETATS DISJUNTES, UNIÓ, SIMETRIA
21. LÒGICA
22. LÍNIES RECTES, PENDENTS, PROVA I ERROR
23. ENUMERACIÓ, NOCION  ESPACIALS 
24. ENUMERACIÓ, NOCIONS ESPACIALS 
25. LÒGICA, INFORMACIÓ, DIAGRAMES EN ARBRE
26. SIMETRIA, TREBALLAR ENRERA A PARTIR D'UN OBJECTIU
27. FORMES, PARITAT
28. PROVA I  ERROR, SIMETRIA, MÚLTIPLES, DIVIDIR PER GUANYAR
29. ENUMERACIO, PROVA I  ERROR
30. GEOMETRIA, MESURES DE DISTÀNCIA, APRENENTATGE ENTRE COMPANYS
31. SIMETRIA, MÚLTIPLES
32. SIMETRIA, MÚLTIPLES, POTÈNCIES
33. SIMETRIA, MÚLTIPLES,  DIAGRAMES EN ARBRE, TREBALLAR ENRERE 
34. SIMETRIA, REPRESENTACIÓ
35. SIMETRIA, PARITAT, TREBALLAR  ENRERE 
36. ENUMERACIÓ, TRIANGLE DE PASCAL 
37. SIMETRIA, ELIMINACIÓ
38. ENUMERACIÓ, TRIANGLE DE PASCAL
39. ENUMERACIÓ, TRIANGLE DE PASCAL
40. DESCOMPOSICIÓ DE FORMES, PROVA I ERROR 
41. DESCOMPOSICIÓ DE FORMES, ENUMERACIÓ, PROVA I ERROR, MESURES D'ÀREA, NÚMEROS QUADRATS 
42. ENUMERACIÓ, PROVA I ERROR
43. ENUMERACIÓ,   PROVA I ERROR
44. ENUMERACIÓ, FORMES, ARITMÈTICA, ORGANITZANT LA INFORMACIÓ EN FITXES
45. LÒGICA, ORGANITZANT LA INFORMACIÓ EN FITXES
46. ENUMERACIÓ,   PROVA I ERROR, SIMETRIA 
47. ENUMERACIÓ, PROPORCIÓ, ORGANITZANT LA INFORMACIÓ EN FITXES
48. CREIXEMENT EXPONENCIAL, SEQÜÈNCIA GEOMÈTRICA
49. ENUMERACIÓ, FORMES, ORGANITZANT LA INFORMACIÓ EN FITXES
50. ENUMERACIÓ, SIMETRIA, ANGLES 
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1. Cada casella té un nom Individual 

Edat 6+ Coordenades, posicions, moviments, llapis 

Aquest exercici és fonamental per entendre la ubicació a l’escaquer. 

Exercici pràctic

Expliqueu que cada casella s’anomena segons les seves 
coordenades: columna - lletra i fila - número. Exemple b3 al 
diagrama: Camineu pel carrer (b) fins a la casa número 3.
Per als nens petits, dibuixeu una línia des de la casella fins a les 
seves coordenades.
Repartiu papers amb la impressió d’un tauler d’escacs. Utilitzeu 
llapis.

Tasca: escriviu el nom de cada casella de l’escaquer.
Jocs

(a) El professor canta noms de caselles i demana a l'aula que hi posi una peça (al principi no
és fàcil).

(b) Dibuixa la ruta (p. ex. a1-a5)
(c) Fes un moviment (p. ex., c8-h3) i demana a l'aula les coordenades
(d) Col·loqueu una torre a a1 i pregunteu a la classe com es pot arribar a f5
(e) Dibuixeu un laberint al tauler d’escacs i demaneu les coordenades de la ruta de sortida
(f) Utilitzant les tires de velcro, fes que els alumnes col·loquin peces a les caselles amb

només un toc.

Figure 1: Escaquer 

b3 

Anomena les caselles amb una cinta 
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2. Identifica el color de la casella Grup Classe 

Edat 6+ Paritat, Visualització, llapis 

Doneu un full amb només la primera fila pintada. 

Expliqueu els colors alternatius.

Tasca: completa tot l'escaquer. 

Exercici a la classe 
El mestre es troba davant d'un escaquer buit i demana als alumnes 
que diguin una casella. El professor identifica el color de la casella, 
per exemple, c4 és blanca. Repetiu-ho amb els alumnes

Discussió a la classe: Quins mètodes podem utilitzar per arribar a la resposta? 

Possibles mètodes: 

(a) Patró de la serp: a1 = negre, b1 = blanc, c1 = negre, ... h1 = blanc, h2 = negre, g2 = blanc, etc.
(b) Diagonals: Les diagonals llargues (Negre a1-h8; Blanc a8-h1) viatgen a través de l’escaquer.

Cerqueu el quadrat més proper al que necessiteu i ajusteu el color en conseqüència.
(c) Paritat (edat 11+) Canviem el nom de les files a, b, c ... per 1, 2, 3 i refem les coordenades de

la casella buscada. Si la suma és parell, llavors la casella és negre.

Ampliació   

Visualització (8+ anys)

Els alumnes tanquen els ulls i aixequen la mà dreta si la 
casella és blanca o la mà esquerra si la casella és negre.

Foto: nens que responen c4
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3. Categoria de les Peces Grups 

Edat 6+ Patrons, ordenació, ordre, seqüències, llapis 

Exercici pràctic
Ensenyar a la classe que els peons són tots de la mateixa mida i més petits que les altres peces. 
Observar que la mida de les peces va disminuint com més a la vora estan de la cantonada.

♚=♛ > ♝> ♞> ♜
Tasques a fer:  

(a) Trobar cinc maneres de classificar les peces d’escacs, per exemple, segons el color, si salten o no, etc
(b) Trobar cinc maneres d’ordenar les peces d’escacs, per exemple, segons el seu valor, la mida de la seva base,
etc

Extensió
El professor ensenya als alumnes grups de peces i demana a la classe que expliqui el principi d’agrupació.

 Mètode de solució_ 
Cal una combinació d'enfocs per generar idees:

• Comparar i contrastar dos tipus de peces.
• Discutir com un tercer tipus de peça difereix de les altres.
• Analitzar les peces soles, en la seva posició inicial o durant el joc.

Resposta 
Classificació

¨ Color de la peça
¨ Pot/no es pot moure des de la seva

posició inicial
¨ Color de la casella que ocupa inicialment
¨ Recorregut llarg / recorregut curt

Ordre 
¨ Alçada
¨ Diametre de la base
¨ Valor de canvi
¨ Nombre de peces de cada tipus

¨ Lluminós o suau
¨ Peons o peces
¨ Més gran o més petit
¨ Caminador/Saltador
¨ Si es poden posar de cap per avall

¨ Anar més depressa fins a l'altra
costat de l'escaquer des de la seva
posició inicial desbloquejada

¨ Alfabètic (depèn de la llengua)
¨ Nombre de peces que es poden

posar en una casella Solucions fetes per alumnes: 
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4. Creuar la Línia Parella 

Edat 6+ Paritat, simetria 

Col·loca els dos reis a les seves caselles inicials. Els reis es mouen com en els escacs. El blanc mou 
primer. Qui guanya – el primer o el segon jugador? – en cadascuna d'aquestes posicions. 

Estratègia de joc 

Aquest joc està basat en el concepte d'Oposició dels escacs. Una oposició directa es produeix 
a l'escaquer quan els dos reis estan un davant de l'altre separats tan sols per una casella. 
L'oposició distant es produeix quan els dos reis es miren mutuament i estan separats un nombre 
senar (>1) de caselles. Per tant aquest joc està estretament relacionat amb els conceptes de paritat i 
simetria.
Respostes 

4(a) Si el blanc juga primer 1.♔e2, fa el moviment guanyador. Si
observem la línia blava, el negre serà el primer a haver de triar un 
costat, de ixant  e l  camí  obert  per  ta l  que e l  b lanc  t r i i  
l 'a l t re .  Si el negre vol mantenir-se a la línia blava, el fet que hi hagi un 
nombre senar de caselles entre els reis és el factor determinant per tal 
que guanyi el blanc. 

4(b) El millor moviment és el mateix que en el 4(a) 

4(c) El negre guanya mantenint l'oposició llunyana amb 1..♚b8

Imatge 4(a) El primer jugador que  
passa la línia és el guanyador 

Imatge 4(b) Guanya el primer 
que arriba a la fila 8 / 1

Imatge 4(b) El negre juga per evitar 
que el blanc arribi a la fila 8

 4(a) i 4(b) El millor moviment del blanc 
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5. El joc d'Oposició Diagonal Parella 

Edat 6+ Paritat, simetria

Col·loca els reis en dues cantonades diametralment oposades. 
Els reis es mouen com en els escacs. El blanc mou primer. 
El primer jugador que ocupi la casella d'inici del rei contrari o la 
casella marcada a l'altra costat, guanya. 

Qui guanya - el primer jugador o el segon jugador? 

Estratègia de joc

L’oposició al llarg d’una diagonal (en lloc d’una fila o columna) 
s’anomena oposició diagonal. Aquest concepte és la idea principal 
d’aquest joc.

Resposta
1.Rb2 és la jugada guanyadora. Si observem la ratlla blava, com abans, el negre ha de ser el primer a triar un
costat, deixant el camí obert per tal que el blanc el trii.

Cal tenir en compte que, en algun moment, l'oposició diagonal es pot convertir en oposició directa. En 
conseqüència, l'alumne pot utilitzar els coneixements adquirits prèviament en una nova situació - una cosa 
important en matemàtiques.
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6. Aritmètica amb els escacs Individual 

Edat 7+ Aritmètica, símbols, equacions, llapis 

Expliqueu el valor convencional de punts de cada peça. 

Expliqueu:        ♕ = ♖ + ♗ + ♙   perquè     9 = 5 + 3 + 1

Feines: 

(a) ♞ +♜+ ♟ =  ?
(b) ♕ = ♗+♗+ ?
(c) Es poden trobar quatre peces que sumin el mateix valor que una dama?

Quina diferència hi hauria si el valor de la dama fos 10?
(d) Aquestes són les peces capturades durant una partida, és millor pel blanc o pel negre?

1♞♝ ♛ ♖ ♙
2♕♞ ♞ ♜
3♟♟♟♟♜♝♕♘♘♖♖

Respostes 

(a) 9
(b) 3
(c) No és possible ja que totes les peces valen un nombre senar.

Es poden trobar quatre peces que sumin 10 p.e. ♗+♗+♗+♙
(d)  

1 Blanc 
2 Blanc 
3 Negre 

♕ = 9
♖ = 5
♗ = 3
♘ = 3
♙ = 1
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7. Puzle de quatre torres Parella 

Edat 7+ Geometria, nocions espacials, enumeració, intersecció 

Feines: 

(a) Col.locar quatre torres a caselles negres de manera que dominin totes les caselles blanques.

(b) Trobar una altra posició per aconseguir la mateixa tasca.

Aconsellar als alumnes que comprovin les seves solucions. 

Mètode de Solució_ 

L'escaquer té 32 caselles blanques. Cada torre domina 8 caselles blanques (4x8 = 32) . Observeu que si una 
torre està situada en una casella blanca, tan sols en dominarà 6 de caselles blanques. Situada en una casella 
negra en dominarà 8 de blanques. Per tant, estem buscant quatre caselles negres on ubicar les torres. 

Si les torres es col.loquen en caselles negres de columnes de costat, p.e. una a a1 i una altra a b2, aleshores 
les dues torres dominarien les caselles blanques b1 i a2, per tant, en lloc de dominar 16 caselles blanques, tan 
sols en dominarien 14, que seria insuficient. Observant, veiem que les torres han d'estar un nombre 
parell de caselles allunyades l'una de l'altra atès que les seves interseccions han de ser tan sols 
caselles negres. 

Resposta 
Consell: Comencem buscant solucions a la diagonal negra llarga, i després, les altres.



8 

8. Les Peces Caigudes Dues parelles 

Edat 7+ Enumeració, principi de Dirichlet o del Palomar, màxim/mínim 

En una sala de joc hi ha moltes peces d’escacs per terra. Les recollim i les comptem.
Quants jocs d'escacs hi ha?  

(a) Hi ha 17 peons negres

♟♟♟♟♟♟♟♟

♟♟♟♟♟♟♟♟♟

(b) A més dels 17 peons negres també hi ha 3 cavalls blancs.

♟♟♟♟♟♟♟♟

♟♟♟♟♟♟♟♟♟

♘♘♘

(c) La sala de joc tan sols té suficients jocs per poder jugar 20 persones en parelles.
Esbrinar les solucions mínimes i màximes per cada situació anterior.

Mètode de Solució_

Investigació pràctica utilitzant comptadors. 
Expliqueu el significat de màxim i de mínim i demaneu-ne la cerca per a cada pregunta. 
Tingueu en compte que no estem parlant del possible resultat, tant sols de si és possible.  

Resposta 

La resposta hauria de ser un interval: una o més peces poden provenir de cada conjunt. És important 
tenir en compte que no totes les respostes són simples números.  

(a) Entre 3 i 17
Almenys 3 conjunts són necessaris perquè un joc té 8 peons. Si un peó pertany a cada joc,
ens calen 17 jocs. 

(b) Entre 3 i 20
El mínim de 3 jocs va bé ja que inclou els 3 cavalls blancs. Falten 20 peces que, en el pitjor
dels casos, podrien venir de 20 jocs. El color és irrellevant.

(c) Entre 3 i 10
El nombre mínim no canvia. El nombre màxim està restringit pel requisit que el nombre de
taules sigui de 10 (és a dir, 20 ÷ 2). 
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9. Puzle d'atac a la cantonada Dues parelles 

Edat 7+ Aritmètica, prova i error, input/output 

Cada cantonada de l'escaquer està ocupada per una peça d’escacs desconeguda. Aquestes peces 
poden estar sota l'atac d'una o més peces desconegudes de les altres cantonades. Ignora els colors. 

Cada casella de cada cantonada té un número. Aquest és el nombre total d’atacs que rep aquesta 
casella de les peces de les altres cantonades. Cada peça ataca almenys una altra peça.

Tasques pràctiques: Deduir quines són les peces de cada cantonada en cada situació: 

(d) Hi ha alguna altra resposta a 9(c)?

Ampliació 

Mètode de Solució_ 

• Establir que les úniques peces són les peces de llarga distància ♗♖♕
• Establir que el nombre de caselles atacades per cada peça és ♗=1 ♖=2 ♕=3
• Explicar que el nombre d'atacs de sortida és igual al d'entrada
• Tenir en compte que només hi ha una manera d’obtenir els totals de 4 i 12,

essent el mínim i màxim respectivament

Re sposta 

(a)♗♗♗♗
(b)♕♕♕♕
(c)♖♖♖♖

(d)♗♗♕♕
(e)♗♖♕♖
(f)♕♗♗♖

Feina 9(a) Feina 9(b)  Feina 9(c) 

 Feina 9(e)  Feina 9(f) 
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10. El poder de la peça Dues parelles  

Edat 7+ Enumeració, simetria 

El poder d’una peça varia segons la seva posició a l’escaquer. El seu poder és el número de 
caselles que domina.  

Tasca pràctica: (utilitzar llapisos de colors en un escaquer)

El codi/color de cada casella és el nombre de caselles dominades des d’ella. El patró 
resultant és el "poder" d'aquesta peça. Trobeu els poders de:

• Torre
• Alfil
• Dama

 Quina peça es representa amb aquests codi/colors de poder? 

Resposta 

Torre 
Alfil 
Dama 

14 distribució uniforme 
Mira el gràfic 
= Alfil + Torre  
Afegiu-ne 14 al poder de cada casella de l' alfil

10(a) Cavall 
10(b) Rei 

Figura 10(a) Figura 10(b) 

El Poder De l'Alfil 
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11. Evitar Tres en una Línia Parella 

Edat 8+ Geometria, línies rectes, pendent, regle 

Es comença amb un escaquer buit. Dos jugadors fan torns per col·locar les fitxes del mateix color a 
l'escaquer. Un jugador perd el joc si crea una línia recta de tres fitxes. No hi ha cap obligació de 
notificar al vostre oponent que s'ha arribat a una situació de pèrdua. Utilitzeu un regle col·locat a 
partir de la fitxa central per comprovar si hi ha línia recta. El joc és bastant fàcil, però pot haver-hi 
confusió sobre com esbrinar si una tercera fitxa està a la mateixa línia que les altres dues. 

Mètode de solució 
Comprovar l'escaquer després de cada moviment. Una fitxa pot estar en una línia recta de 
tres, fins i tot si es troba a una certa distància. 

Explicar que hi ha diferents tipus de línies rectes. Les línies rectes utilitzades en els moviments 
d’escacs de la torre són les més fàcils de reconèixer:

+ Torre (Ortogonal)
• vertical (amunt, avall)
• horizontal (esquerra, dreta)

Les línies rectes utilitzades en els moviments d’escacs de l'alfil també són fàcils de reconèixer:

x Alfil (Diagonal) 
• esquerra avall i dreta amunt (pendent = 1)
• esquerra amunt i dreta avall (pendent = -1)

El pendent entre dues fitxes és el qüocient entre la distància vertical i la distància horitzontal. Si el 
pendent entre dues fitxes és el mateix que el d’elles a una tercera fitxa, llavors les tres es troben a la 
mateixa recta. Les rectes cap amunt cap a la dreta tenen pendent positiu i les que apunten cap avall 
cap a la dreta tenen pendent negatiu. . 

El cavall es mou en forma de L de 2: 1. Les línies rectes també poden 
ser del cavall, però aquestes són més difícils de reconèixer. El pendent 
és important quan es considera el cavall. Al diagrama de la dreta, els 
cavalls apareixen a la mateixa línia i el pendent és ½ perquè la distància 
vertical (1) es divideix per la distància horitzontal (2). 

En el diagrama de l'esquerra hi ha dues fitxes (a4, d5) amb una 
distància vertical (cap amunt) d’1 i una distància horitzontal de 3 
(com un cavall de llarg abast). Per tant, la seva relació és 1/3. Per 
observació, la casella g6 també té un pendent de 1/3 des de d5. Si 
a4-d5 és un pendent de 1/3 i d5-g6 és un pendent de 1/3, llavors 
una recta passa per les tres caselles a4-d5-g6. El jugador que mou ha 
de triar una altra casella i no g6.

Posant una fitxa a g6 perds 

El pendent del moviment del cavall és 1/2 
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12. Fitxes en una Línia [11] Parella 

Edat 8+ Geometria, línies rectes, pendent, regle, llapis 

Còpies d’un escaquer amb 11 fitxes com es veu a la dreta.

Feines

(a) Quants grups de tres fitxes podem trobar que estiguin en línia
recta?

(b) Col·loca una nova fitxa a l’escaquer de manera que hi hagi
quatre grups més de tres fitxes en línia recta.

És més fàcil aquest exercici després de fer el joc de l’exercici 11. 

  Mètode de solució 

(a) Els alumnes poden trobar fàcilment les línies verticals i diagonals (e5-e4-e3; g7-e5-a1).
És més difícil per a ells trobar línies de pendent diferent de la diagonal (a7-c6-e5).

(b) Col·loqueu un regle entre les dues fitxes. Assegureu-vos que
el regle passa per les fitxes. Busqueu si hi ha una tercera fitxa a
la vora. Prova-ho per a tots els parells de fitxes. També podeu
trobar el pendent de la recta entre els dos punts.
El pendent és el qüocient entre la distància vertical i horitzontal
d'una fitxa a la següent, p.e. dos cap amunt i tres cap a la dreta.
A continuació, des del segon punt mirareu si hi ha un altre punt
que tingui el mateix pendent.
Si és així, els tres punts es troben a la mateixa línia recta. Prova-ho
utilitzant un regle (més detalls sobre l’exercici 11).

(c) Desplaceu de forma sistemàtica una fitxa per l'escaquer i, mitjançant un
un regle, comproveu si podeu trobar algunes línies. Els alumnes, en
general, no tenen un enfoc sistemàtic.
Consell: comenceu en a1 i aneu a la fitxa més propera.
Des de c1, les línies c1-c6-c8; c1-e3-h6; c1-b4-a7; c1-e4-g7 van bé.
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13. El joc  de Wythoff [Q] Parella 

Edat 8+ Treballar a partir de l'objectiu 

Col·loca una dama a h5 en un escaquer buit. Aquesta dama tan sols es pot moure cap a l’oest, al sud-oest o 
al sud. Els jugadors es tornen per moure la dama. El primer jugador que mou la dama a a1 és el guanyador.  

Qui guanya: el primer jugador o el segon? 

Mètode de Solució_ 

Primer jugarem amb l'objectiu que després jugarem millor. 

Identifiqueu les "caselles segures" a les quals us agradaria anar per 
guanyar. Per fer-ho, aneu enrere des d'a1. Utilitzeu fitxes per marcar 
les caselles segures.  

Hi ha tres caselles segures: b3, c2 and f4 (marcades en verd). 

Resposta 

El segon jugador guanya amb la millor jugada. 

En el seu primer moviment, el primer jugador no pot evitar que el segon jugador arribi a una 

casella segura o anar directament a a1. 
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14. El Puzle de la Torre a la Cantonada Parella 

Edat 8+ Paritat, llapis 

Feu servir llapis i paper amb un tauler d’escacs amb una torre a a1. 
Feina: La torre ha de passar per totes les caselles de l'escaquer i acabar a h8. 
Condició: La torre no pot ocupar dues vegades la mateixa casella. 

 Mètode de Solució_ 

Després de provar diferents rutes, els alumnes decidiran que no és possible. Caldrà insistir en que 
no trobar solució no és sinònim de que no hi hagi solució. Demostrar que alguna cosa és impossible 
és un pas de gegant en la comprensió matemàtica dels alumnes. 

Consells i preguntes principals per guiar cap a la solució: 

• La torre hauria de caminar pas a pas en el seu trajecte. Feu
servir dos colors: p.e. vermell pel senar (1st, 3rd, 5th etc.) i blau
per a moviments parells com es veu en el diagrama.

• Quantes caselles visita la torre en el seu camí cap a h8?
• Quin és el color de la 1st, 2nd, 3rd, 4th etc. casella?
• Quin és el color de la 63rd casella?
• Quin és el color de la casella objectiu h8?

Resposta 

Cada casella visitada és una casella clara, per tant, la 63rd també hauria de ser clara, però la realitat 
indica que és una casella fosca, per tant la torre mai acabarà la feina proposada.

Ampliació

Pregunta: 

Resposta: 

En quina mida d'escaquer seria possible aquest recorregut? 
La feina tan sols és possible en escaquers de mida senar (7x7, 
5x5 3x3 etc.) 
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15. El Recorregut Més Curt de la Torre Individual 

Edat 8+ Enumeració

Fer servir llapis i paper amb un escaquer i amb una torre a a1.  
Alternativament, fer servir un plàstic sobre una plantilla d'escaquer, amb una torre a a1 i un senyal a h8. 
Feina: La torre ha de visitar totes les caselles de l'escaquer i tornar a a1. 
Condició: La torre no pot visitar la mateixa casella dues vegades. 

Activititats suggerides: 
• Trobar tantes maneres com pugueu per completar la visita de la torre.
• Dibuixar cada ruta en el paper.
• Trobar la durada de cada recorregut que has dibuixat.
Observem les caselles per on passa la torre. És important tenir clar que la torre torna al seu punt
de partida, a1. Deixar que els alumnes explorin els diferents recorreguts i indiquin quines són les
caselles que visiten.

Exploració

• Quin és el menor nombre de moviments en què es pot completar el recorregut?

• Quina és la ruta més llarga (el major nombre de moviments) que podem trobar ?

Podem demostrar que el més curt és de 16 moviments. Alguns recorreguts de la torre són 
interessants d'estudiar. Per discutir: 

• Si un recorregut comença amb un moviment vertical, ha d'acabar amb
un d'horitzontal.

• Verticals i horitzontals s'alternen.
• Tants n'hi ha de verticals com d'horitzontals.
• La durada de cada recorregut és la mateixa.

Un recorregut amb un mínim de 16 
moviments Un recorregut amb 28 moviments. El recorregut més llarg amb 56 

moviments 

56 moviments - resposta incorrecta! 



16 

16. Cursa cap a la cantonada [torre] Parella 

Edat 8+ Simetria 

Fer servir un escaquer, una torre i colors per marcar els moviments. Col·loca una torre a h8 i un senyal a a1. 
Aquesta torre tan sols es pot moure cap a l'Oest o cap el Sud. 
Els jugadors es tornen per moure la torre.   
El primer jugador que arriba a a1 guanya el joc. 

Als alumnes els hi agrada jugar a aquest joc. Qui guanya – el primer jugador o el segon? 

  Mètode de joc _ 

El segon jugador té l'estratègia guanyadora. Ha de moure la torre 
a la diagonal a1-h8. A continuació, es mostra com orientar els 
alumnes cap a la solució: 

• Els primers alumnes han d'explorar el joc lliurement.
Direm que busquin la manera de guanyar. Preguntarem si
prefereixen ser el primer o el segon jugador del joc.

• Juga com a segon jugador amb una estratègia correcta
contra un company o un grup de companys.

• Si encara no troben l’estratègia guanyadora, cal que
pensin en la importància de la diagonal a1-h8.
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17. Retallar Parella

Edat 6+  Formes, simetria 

Fer servir còpies d’un escaquer amb un senyal "verinós" a h8. Veure Imatge 18(a) 
Cada jugador, en el seu torn, retalla l'escaquer horitzontal o verticalment al llarg de 
qualsevol línia marcada. Veure Imatge 18 (b).

No hi ha peces en aquest joc. Perd el que es queda amb el verí. En el joc original van jugar amb 
una gran teula de xocolata!  
Qui guanya, – el primer o el segon jugador? 

Imatge 18(a) Eviteu mantenir h8 

Imatge 18(b) Retallant horitzontalment 

Mètode de joc_ 
Per guanyar, el jugador hauria d’utilitzar una estratègia geomètrica. Faci el que faci el primer jugador, 
el segon jugador hauria de plegar el paper per deixar un escaquer de forma quadrada. Veure la imatge 
18 (c). 
En altres paraules, l’estratègia guanyadora consisteix a mantenir la 
diagonal cap a h8. L’oponent no tindrà més remei que plegar sense 
mantenir la diagonal. Successivament, a cada moviment, es repeteix 
l'estratègia de deixar formes quadrades fins que s'aconsegueixi la 
casella  enverinada.

Imatge 18(c) El següent 
jugador perdrà la diagonal
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18.  Puzle del poder d'un Exèrcit Parella 

Edat 8+  Enumeració, Diagrames de Venn, Prova i Error 

Col.loca una de cadascun dels sis tipus de peces del mateix color a les seves caselles 
d'inici. Veure Imatge 19(a).

Q1: Quantes caselles domina? 
Les caselles dominades per varies peces compten tan sols una vegada.

Q2: Identifica les caselles que són dominades una, dues, tres vegades.

Q3: Col.loca les peces per aconseguir el mínim nombre de caselles dominades. 

Q4: (avançat) Torna a col.locar les peces per trobar el nombre máxim de
caselles dominades. 

 Respostes 

Q1: 25, Mira Imatge 19(b)     Q2: Mira Imatge 19(c) 

Q3: El nombre mínim d'atacs és 5, aconseguit de maneres diferents. Mirar Imatge 19(d). 

Imatge 19(d) Mínim nombre d'atacs 

Q4: El nombre màxim de caselles atacades és 51. 

6 caselles estan ocupades per peces. 
7 caselles no estan dominades.

Ampliació
Q5 Anotar les caselles buides i demanar a la classe que indiqui la posició 
de les peces.  

Imatge 19(a) Puzle Poder Exèrcit 

Imatge 19(b) 25 caselles dominades 

Imatge 19(c) Màxim nombre d'atacs 

Imatge 19(c) Atacs Múltiples  

1 vegada 
2 vegades 
3 vegades 
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19.  Nombre  Màxim de Cavalls Parella 

Edat 8+ Enumeració, paritat 

Quin és el nombre màxim de cavalls que es poden posar en un escaquer de manera que cap cavall 
n'ataqui a cap?    
Feu servir fitxes en lloc de cavalls.

  Mètode de Solució_ 
Els cavalls que no s'ataquen entre ells s'anomenen independents. 
Observa que un cavall cambia de color a cada moviment (de 
casella blanca a negra i al revés). Els cavalls ubicats en caselles 
del mateix color seran independents. 

Resposta 

El nombre màxim és 32. 
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20. Peça Misteriosa Parella 

Edat 8+ Propietats disjuntes, unió, simetria

Una peça misteriosa té el poder de les diferents peces que la formen. 

Una peça misteriosa ataca les caselles marcades:   

(a) Indica on és la peça misteriosa
(b) Identifica les peces que la formen

Recordar Exercici 10 "El poder de les peces". 

  Mètode de Solució_ 

Observar la simetría al voltant de d2. 
(a) Busca les línies llargues i dibuixa-les amb llapis, són les característiques de les

peces de llarga distància. Busca les seves interseccions.
d8-d1, a5-e1, h6-c1, a2-h2

(b) Observa que una dama a d2 cobreix moltes caselles marcades. Les traiem i
observem el que queda. És el moviment d'un cavall.

Resposta 

(a) d2
(b) dama + cavall
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21.       Posició Lògica Parella 

Edat 8+ Lògica 

1. Les peces estan una al costat de l'altra a la mateixa línia
2. El rei està al costat de la dama que està a c4
3. La torre està entre l'alfil i un peó
4. L'alfil és la peça que està més lluny de la dama
5. El cavall està en una fila per sobra del rei

  Mètode de Solució_ 

Això es pot resoldre fent servir prova i error. Alternativament, es pot implementar un enfoc 
més estructurat. La clau és trobar un bon punt de partida. Fer servir la informació de manera 
que no sigui necessari endevinar. Per exemple:

(a) De (5) aprenem que les peces están verticalment ubicades a la columna c

(b) De (2) sabem que la posició de la dama és c4

(c) De (3), hi ha 3 peces en línia vertical alfil+torre+peó
Hi ha quatre caselles a sobre de la dama c4 i tres a sota.
Per complir (4), l'alfil ha d'estar a c8, la casella més allunyada de la dama.

(d) De (5) el cavall està per sobre del rei i com que c4 està ocupada, haurà d'estar a c5 o
més amunt

(e) Per eliminació, el rei està a c3.

Ampliació

Activitat creativa: Demanar als alumnes que s'inventin 
un problema de lògica posicional. ¡El premi al ‘millor 
problema’ serà pel que tingui una única solució! 

21. Solució

Peces inicials  ♚♛♜♝♞♟♟
Una activitat pràctica amb els alumnes per posar les peces a l'escaquer. 
Tasca: Establir una posició amb les peces anteriors i les regles 
següents: 
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22. Fitxes en una Línia Parella 

Edat 8+ Línies rectes, pendents, prova i error 

Els alumnes reconeixen línies horitzontals, verticals i diagonals. Els resulta difícil identificar les línies 
amb altres pendents.
Feina 1: Discutir aquestes dues posicions i preguntar a la classe que trobi línies amb pendent que 
tinguin tres fitxes.  

(a) (b) 

Feina 2: Col·loca 16 fitxes al tauler de manera que no n'hi hagi tres en una línia. 

  Mètode de Solució_ 
Resoldre això requereix prova i error. Aquí hi ha alguns consells: 

• Comença per posar les fitxes en grups (p.e. de quatre) que simplifica la tasca.
• Col·loca dues fitxes a cada columna i cada fila però que no toquin les diagonals. Ara
comprova els altres pendents amb un regle.
• Si ens apropem a una solució, intentem ajustar les fitxes sistemàticament.

Feina 1 

Feina 2 

Una solució: Quatre grups de quatre 
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23. Mapa de Moviments Mínims Parella 

Edat 9+ Enumeració, nocions espacials 

Feina 
Utilitza fitxes de colors per construir un mapa que mostri el nombre mínim de moviments que es 
necessiten per arribar a qualsevol altra casella des de d4 amb: (a) un rei; (b) un cavall. 

    Mètode de Solució_ 
Començant a d4, marca totes les caselles accessibles amb un moviment. Després des de cada una 
d'aquestes repetim el procés. Ho repetim fins a acabar les caselles. 

Resposta 
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24.   Quants Camins? [peó] Parella

Edat 9+ Enumeració, nocions espacials

El peó pot fer qualsevol moviment en un quadrat, ja sigui cap endavant o en diagonal.

Pot capturar una peça imaginària, per això s'ha de tenir en compte. 
Tasca: Quantes rutes diferents hi ha pel peó ?:

Des de A 
(a) a4 Un altre lloc 
(b) d5 Un altre lloc 
(c) d4 d8 

 Mètode de Solució_ 
Per a cada posició possible del peó, explica el nombre de maneres en què el peó hi pot arribar i escriu 
aquest nombre en ella. Comença des de la posició original. Algunes preguntes principals:

• Com es passa a la següent fila?
• Què fas amb els números quan puges una fila?
• És igualment probable que el peó ocupi totes les caselles possibles?

Resposta 

21(a) 35  maneres d'arribar a la 
última fila 

21(b) 27 maneres d'arribar a la 
última fila

21(c) 19 maneres d'arribar a d8 
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25. El Peó Lleuger Parella

Edat 9+ Lògica, informació, diagrames en arbre 

Hi ha vuit peons blancs que es veuen iguals però un d'ells pesa una mica menys que els
altres. La diferència és massa petita per jutjar-la a mà. Tens una balança imaginària
on hi pots posar un o més peons a cada costat. Fes-la servir per trobar el peó lleuger.
Quantes pesades necessites per trobar el peó més lleuger?

 Mètode de Solució_ 
En aquest experiment mental, la idea clau és que si saps que un element és diferent, si en
peses 2, pots treure conclusions sobre el tercer. 

Considera vuit peons amb noms A, B, C, D, E, F, G, H.
Fes una primera pesada amb ABC v DEF. 

Si està equilibrat, saps que el peó més lleuger és G o H. En aquest cas, executa la pesada senzilla 
final G v H.
Si està desequilibrat, amb ABC més pesat que DEF, llavors saps que el peó més lleuger és D, E o F. 
En aquest cas, executa la pesada senzilla final D vs E (si està equilibrat, el peó més lleuger és F;
si D és més pesat que E, el peó més lleuger és E; si E és més pesat que D, el peó més lleuger és D).

Una forma pedagògica de procedir és organitzar un diagrama en arbre a la pissarra:

Els alumnes han d'entendre que les vuit possibilitats (vuit peons) coincideixen amb les vuit terminals 
del diagrama en arbre que descriu l'estratègia. 

Resposta  Només calen dues pesades.. 

Ampliació 

Què passa si hi ha nou peons, 1 d'ells lleugerament més lleuger que els altres?

L'estratègia segueix funcionant, amb una branca més (per a l'equilibri entre ABC i DEF). Hi ha 
tres resultats possibles (esquerra <dreta; esquerra = dreta; esquerra> dreta). Hi ha tres
formes de caminar a través d'un arbre d'un pes i nou formes (3x3) de caminar a través d'un 
arbre de dues pesades, i així successivament. Tenir en compte que 10 peons no es poden
resoldre amb dues pesades, en calen tres.

1st pesada 

2nd pesada 
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26.  El  joc  de  Wythoff [DD] Parella 

Edat 9+ Simetria, treballar enrere a partir de l'objectiu 

Col·loca dues dames del mateix color a h5 i g8 en un escaquer buit. S'acorda que aquestes dames 
només es poden moure cap a l'oest, sud-oest o sud. Els jugadors fan torns per moure la dama. 
Proporcionar fitxes per col·locar en el tauler. El primer jugador a moure la dama a a1 és el 
guanyador. Qui guanya, el primer jugador o el segon?

o Veure també el joc 13 amb una dama.
o Els primers nens/nenes han d'explorar el joc lliurement. Demanar-
los que busquin una manera de guanyar. Preguntar-los si prefereixen
ser el primer o el segon jugador en aquest joc.
o Jugar com a primer jugador amb l'estratègia correcta contra un nen/
nena o un grup d'ells.
o Si encara no es troba l'estratègia guanyadora, dir-los que pensin en
la importància de la diagonal llarga a1-h8

 Mètode de Solució_ 
Establir una posició simètrica al voltant de la diagonal principal a1-h8. 
A partir de llavors, el primer jugador copia els moviments del segon. 
Una estratègia coneguda com Tweedledum-Tweedledee.

Resposta 
El primer jugador pot guanyar movent una dama a e8.

Ampliació

Anem a jugar amb un sol rei a partir d'h8. Com abans, el primer jugador a 
moure el rei a a1 guanya.

Consell: treballar cap enrere des de la solució. Identifica les caselles on no vols aterrar al rei 
(marcades en vermell). Estratègia guanyadora: evitar les caselles vermelles.
El primer jugador pot guanyar amb la millor jugada: Rei a g7, després copiar el moviment de 
l'oponent.

El joc del rei Wythoff: patró complert El joc del rei Wythoff: Els moviments finals 
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27. El trencaclosques de dòmino Parella 

Edat 9+ Formes, paritat 

Aquest exercici es beneficia de l'accés a 32 dòminos de mida 2x1 que cobreixen exactament dues 
caselles del tauler. Aquests poden ser retalls de targeta.
P1: Poden els dòminos cobrir les 64 caselles de l'escaquer?
P2: Les fitxes de dòmino poden cobrir les 62 caselles d'un tauler del que s'eliminen dues cantonades 
oposades?
P3: Les fitxes de dòmino poden cobrir les 62 caselles d'un escaquer del que s'eliminen dues caselles 
de colors diferents?

Respostes 

R1 Sí, representat en la Imatge 28(a). Hi ha moltes formes de cobrir el tauler. 

R2 No. La segona pregunta té una enginyosa solució cromàtica. Una peça de 
dòmino sempre cobreix una casella blanca i una negra. Llavors, un grup de 
dòminos cobreixen un nombre igual de caselles de cada color. El tauler mutilat 
(Imatge 28(b)) té 30 caselles blanques i 32 negres, de manera que la resposta 
a la pregunta formulada és negativa.

Ampliació 

Q3: Sí. Suposem que elimines dues caselles de diferents colors.

Sí. Hi ha una enginyosa solució geomètrica. La línia de la Imatge 28(c) passa per totes les caselles. 

Imatge 28(a) Cobrint un 
tauler amb dòminos 

Imatge 28(b) Escaquer 
mutilat

Imatge 28(c) Línia contínua  

Imatge 28(d) Línia contínua en 
dos segments 

Traieu una casella negra i una altra blanca. L'eliminació divideix la línia 
en dos segments (vegeu la Imatge 28(d)). Un connecta els costats 
grocs i l'altre connecta els costats blaus).

Ara, tot el que s'ha de fer és cobrir 
cada segment amb dòmino. Això és 
possible perquè hi ha un nombre 
equilibrat de caselles en blanc i negre 
en cada segment. Aquest mètode 
funciona per a qualsevol parell de 
caselles de colors oposats eliminats.
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28.  El Trencaclosques de trominó Parella 

Edat 9+ Prova i error, simetria, múltiples, dividir per guanyar 

Utilitza còpies impreses de l'escaquer buit amb llapis i 22 trominós. Un trominó és una 
forma de grandària 3x1. Cada trominó cobreix exactament tres caselles del tauler. Es 
pot cobrir l'escaquer amb trominós 3x1 si s'ha eliminat una casella de la cantonada? 
Aquest exercici és fàcil d'explicar i es pot fer sol. Reserva per a un "dia especial".

(a) Poden els trominós cobrir les 64 caselles de l'escaquer?
(b) Elimina un cantó del tauler d'escacs.

Poden els trominós cobrir les 63 caselles del tauler mutilat?
(c) Hi ha alguna altra casella, a part de la de la cantonada, que es pugui treure perquè hi

càpiguen els trominós?

Preguntes introductòries 
• Poden els trominós cobrir les 64 caselles de l'escaquer?

No, ja que 64 no és un múltiple de 3.
• Quants trominós necessites per cobrir 63 caselles 63/3 = 21:
21 trominós cobriran 63 caselles.
• Importa quina cantonada de l'escaquer s'elimina?

No, no importa a causa de la simetria.

Posar-se en el problema 
• Tracta de cobrir l'escaquer que té un cantó anul·lat amb trominós.
Fes diversos intents amb diferents arranjaments de rajoles. [No és
possible completar la tasca.]
• Retira una casella diferent de l'escaquer (tátxala en el teu full).
Potser tractis d'eliminar una casella de la diagonal llarga.
L'eliminació de b7 no sembla funcionar com es mostra a la Imatge
29 (a).

Resposta 

Si s'elimina c3, c6, f3 o f6, es pot fer el mosaic! 

Mètode de Solució_ 
Amb Prova i error, els alumnes trobaran una de les quatre solucions simètriques: Imatge 29 (b). 

La prova està més enllà del nivell de primària. 

Imatge 29(b) 

Imatge 29(a) 
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Imatge 29(b) mínim (i) Imatge 29(b) mínim (ii) 

29. Trencaclosques de dues dames Dues parelles 

Edat 9+ Enumeració, prova i error 

Tasques: Col·loca dues dames en un escaquer perquè dominin: 

(a) màxim nombre de caselles
(b) mínim nombre de caselles

Només es compten les caselles desocupades. Un segon atac en una casella no es compta. Ignorar els colors. 

  Mètode de Solució_ 
(a) Sabem pel contorn de poder que la dama és més forta en el centre del tauler. Per tant,

comença col·locant una dama en una de les caselles centrals (per exemple, d4). Després,
tracta sistemàticament de col·locar la segona dama el més a prop possible. El nombre màxim
de 42 sorgeix quan les dames són (i) ortogonalment adjacents al centre, o (ii) estan a una
distància d'un cavall al costat ampli de la primera dama (per exemple, d4 i e6).

(b) Sabem pel contorn de poder que la dama és més feble a la vora del tauler. Aprenem de la
tasca anterior que les dames es restringeixen entre si quan estan en la mateixa diagonal. El
nombre mínim de 32 caselles desocupades sorgeix quan les dames estan
(I) en els cantons diagonals, o (ii) en els cantons ortogonals.

Resposta 

Imatge 29(a) màxim (i) Imatge 29(a) màxim (ii) 
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30. Escac  i  Mat   equidistant Parella 

Edat 9+ Geometria, mesures de distància, aprenentatge entre companys  

Aquest és un exercici amb peces i un escaquer que es realitza millor en parelles o en petits grups. 
En ser necessari saber sobre escac i mat, almenys un membre del grup o parella ha de conèixer 
les regles dels escacs. Després d'aquesta investigació, tots sabran què és l'escac i mat!

Introducció 
Pregunta: 
Resposta: 

Una peça fa control, però quin és el paper de la segona peça en l'escac i mat?
La segona peça protegeix les caselles d'escapament, és a dir, manté el rei "a la presó". 

  Mètode de Solució_ 
Estableix posicions amb dues peces blanques que estiguin a la mateixa distància de la casella a1.

Ara col·loca el rei blanc a c3 i el rei negre a a1
i. Troba dues peces blanques per fer escac i mat.

ii. Assegura't que aquestes dues peces blanques estiguin a la mateixa distància del rei negre

Resposta 

Hi ha solucions diferents amb escac mat. A les Imatges 30(a) i 30(b), la dama es pot intercanviar amb 
l'altra peça i seguir donant escac mat. Observa que la Imatge 30(c) és una solució falsa perquè la 
dama blanca pot ser capturada. La Imatge 30(d) tampoc és una solució perquè la posició és il·legal: 
el rei negre ja estava en escac en el moviment anterior.

  Imatge 30(a)         Imatge 30(b)    Imatge 30(c) X 

Imatge 30(d) X       Imatge 30(e) 

A la Imatge 30(e) les peces estan 5 
unitats (una unitat és la longitud del 
costat d'una casella) lluny del rei 
negre; més precisament el punt 
central d'a1. Els punts centrals d'a1, 
e1 i e4 formen un triangle rectangle. 
Els dos costats més curts tenen una 
longitud de 3 i 4 unitats i, utilitzant 
el teorema de Pitàgores, la longitud 
de la hipotenusa ha de ser de 5 
unitats.                [Edat 10+]
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31. El Joc de la Resta Parella

Edat 9+ Simetria, múltiples 

Col·loca 10 fitxes en tres files. Els jugadors fan torns per eliminar 1, 2 o 3 fitxes del 
final de qualsevol fila. El jugador que elimini l'última fitxa és el guanyador.

Aquest joc està relacionat amb la taula del 3 vegades (o la taula del 4 si el nombre 
màxim de fitxes que s'eliminaran és 4, etc.)

Pregunta preliminar 
Troba un moviment guanyador en una fila de tamany 8 

El moviment guanyador és l'eliminació d'una fitxa.
En general, la jugada guanyadora és deixar 4, 7, (10) ... fitxes, és a dir, un múltiple de 3 més 1, que és 
un més que el nombre màxim de fitxes que es poden eliminar. Al final, l'oponent ha de deixar 1, 2 o 3 
fitxes, després de la qual cosa el primer jugador retira l'última fitxa.

Estratègia de joc_ 

La millor estratègia en els jocs d'últim moviment és guanyar parells independents de 
components idèntics. A partir de llavors, per a cada parell, imita el moviment del teu 
oponent: l'Estratègia de "Tweedledum i Tweedledee "(vegeu també l'Exercici 26).

Pla Guanyador 
El moviment guanyador és eliminar la tercera fila. A la Imatge 31(b) els 
parells de components idèntics estan entre claus. Des d'aquesta posició, 
copia tot el que faci l'oponent. 

Ampliació

Juga la posició a 31(c). 
El moviment guanyador és eliminar una fitxa de la primera 
fila. Per a un mètode de solució, veure el següent Exercici 32 
Nim.

1 765432 8

Imatge 31(a) Joc de la Resta 

Imatge 31(b) Parells 
de components idèntics 

} 

} 

Imatge 31(c) Exercici d'ampliació
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32. Nim Parella 

Edat 10+ Simetria, múltiples, potències 

Col·loca deu fitxes en tres files: 5,3,2

Els jugadors fan torns per eliminar una o més fitxes del final de 
qualsevol fila. La persona que elimina l'última és el guanyador.

Qui guanya, el primer jugador o el segon?

Estratègia de joc

Un pla guanyador és tractar d'obtenir simetría i després copiar els moviments del teu oponent. La 
simetría sorgeix quan hi ha parells de files amb el mateix nombre de fitxes a cada fila. Si el 
teu oponent elimina una o més fitxes, elimines el mateix nombre de l'altra fila: 
Tweedledum i Tweedledee.

Pla Guanyador 
El moviment guanyador pel primer jugador és eliminar 4 fitxes de la primera fila per deixar {1,3,2}. 
Faci el que faci el teu oponent, permet crear simetría en el teu torn. Per exemple:

• El teu oponent elimina la fila 1 deixant {0, 3, 2}. En el teu moviment, elimina una fitxa de la
segona fila per deixar {0, 2, 2}. Això és simètric i pots guanyar com es descriu anteriorment.

• El teu oponent elimina la tercera fila deixant {0, 3, 5}. En el teu moviment, treu dues fitxes de
la primera fila per deixar {0, 3, 3}. Això és simètric i pots guanyar com es descriu
anteriorment.

[Edat 11+] Més general, el pla guanyador és aconseguir simetría pel que fa al nombre de "potències 
de 2" (1,2,4,8). Per exemple, una fila de 7 comprèn tres potències de 2: 1, 2 i 4. En la posició inicial,
els grups {5,3,2} es descomponen de la següent manera:

5 = 4 + 0 + 1 
3 = 2 + 1 
2 = 2 + 0 

Això dona 

Hi ha dos d'1, dos de 2 i un de 4.

En eliminar el 4, ens vam quedar amb aquestes potències de 2: dos 1 i dos 2. Per tant, 
la jugada guanyadora en el primer moviment és eliminar 4 fitxes de la primera fila. 

Potències de 2 1 2 4 
Nombres 2 2 1 
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33. Joc de monedes d'or Parella 

Edat 10+ Simetria, múltiples, diagrames en arbre, treballar enrere 

Col·loca deu fitxes vermelles en tres files: 5,3,2. A més afegeix una fitxa
daurada a la fila més llarga. Veure la Imatge 34 (a). Els jugadors fan torns
per eliminar qualsevol nombre de fitxes des de qualsevol lloc de
qualsevol fila. La fitxa daurada ha de ser l'última a eliminar i no es
pot eliminar juntament amb una vermella.

El jugador que tregui la fitxa d'or és el guanyador. Qui guanya?

Aquest joc s'aconsella fer-ho després d'haver jugat el Joc de Resta 
(Exercici 31) i Nim (Exercici 32).

Estratègia de joc 

L'estratègia convencional en jugar jocs de Resta és ser la persona que elimini l'última fitxa.
El gir en aquest joc és que la persona que treu l'última fitxa vermella és el perdedor, no el 
guanyador, aquesta és la versió miserable del joc de Resta. La millor estratègia és seguir l'estratègia 
guanyadora convencional com si el joc es jugués només amb fitxes vermelles. No obstant això, just 
abans del final, no li donis una altra opció al rival de treure l'última fitxa vermella.

Pla Guanyador 
Per simplificar, ignorem la fitxa daurada i juguem per perdre el joc amb fitxes vermelles. Observa 
que la disposició de les fitxes vermelles és la mateixa que en l'Exercici 32. Per tant, per prendre el 
control del joc, el primer jugador ha d'eliminar 4 fitxes vermelles de la primera fila. Després, el joc 
segueix l'arbre del joc en la Imatge 33 (b), que estableix les respostes del Jugador 1 als moviments 
del Jugador 2. El Jugador 1 guanya en deixar una unitat (requadre 10) que és aconseguida per 
diverses rutes. El jugador 2 ha de recollir l'última fitxa vermella, després de la qual cosa el jugador 1 
recollirà la fitxa daurada. El jugador 1 arriba a una posició guanyadora deixant dos parells (Quadre 7) 
o tres unitats (Quadre 8).

Imatge 34(a) Joc de la Moneda d'Or 

1

32 4 5 6

7 8 10

Després Jugador 1

Després Jugador 2

Després Jugador1

9

Després  Jugador 2

Imatge 34(b) Arbre de joc per a la moneda d'or 
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34. El joc de Northcott Parella 

Edat 10+ Simetria, representació 

El jugador 1 té fitxes en a4, a5 i a6 i el jugador 2 té fitxes en g4, f5 i e6. 

Movent-se alternativament, cada jugador mou una de les seves fitxes 
de colors al llarg de la fila qualsevol nombre de moviments cap al seu 
oponent. No es permeten captures ni salts. L'última persona en 
moure és el guanyador. Qui guanya?

  Mètode Solució_ 

Aquest exercici és equivalent a Nim (Exercici 32) però amb espais que representen fitxes. La
distància horitzontal entre cadascuna de les fitxes de color diferent és {2,3,5}. Cada moviment
redueix la distància, equivalent a eliminar una fitxa a Nim. L'estratègia de joc és, per tant, la 
mateixa que a Nim.

Joc de Northcott 
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35. Joc de Torres Lliscants Parella 

Edat 10+ Simetria, paritat, treballar enrere 

Col·loca vuit torres blanques en el costat esquerra del tauler i vuit torres 
negres en el costat dret del tauler (Imatge 35). Aquestes torres només 
poden lliscar cap als costats, ni cap amunt ni cap avall. Les torres 
blanques només es poden moure cap a la dreta i les torres negres 
només es poden moure cap a l'esquerra. Capturar o saltar sobre peces 
no està permès. L'última persona a moure és el guanyador.
Qui guanya?

  Mètode de joc_ 

Les files són independents entre si perquè les torres només es poden moure horitzontalment.
Treballa cap enrere i considera una sola fila, i després tingues les altres files en compte. El primer 
jugador pot guanyar la primera fila movent la seva torre al costat de la torre del seu oponent. De la 
mateixa manera, el segon jugador pot guanyar la segona fila. Si només hi ha dues files, el segon 
jugador és l'últim en moure i per tant guanya el joc. El segon jugador guanyarà seguint aquesta 
estratègia simètrica perquè hi ha un nombre parell de files.

El primer jugador ha d'intentar "perdre un moviment" per a 
obtenir simetría. Un truc és que el primer jugador intenti que el 
segon jugador trenqui la simetría sense adonar-se'n. Per exemple, 
en el primer moviment, el primer jugador podria deixar una casella 
entre la seva torre i la del seu oponent (per exemple, a1-f1) 
temptant al segon jugador a tancar la bretxa. No obstant això, la 
resposta correcta del segon jugador seria reflectir el moviment en 
una altra fila, per exemple, h8-c8. Mentre el segon jugador estigui 
alerta, ell o ella ha de guanyar.

Imatge 35(a) Joc de torres lliscants 

Imatge 36(b) El blanc juga 1.♖f1 però el
negre respon 1..♜c8
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36. Quantes rutes? [Torre] Parella

Edat 10+ Enumeració, triangle de Pascal 

Recursos: Impressions d'aquestes posicions amb una torre a a1 i la casella objectiu en color. 
Tasca 
La torre només es pot moure cap al nord o cap a l'est, alternant la direcció en
cada moviment. Calcula quantes rutes diferents hi ha perquè hi arribi la torre:

  Imatge 36(a)      Imatge 36(b) Imatge 36(c) 

Preguntes introductòries 

• Per què creus que la torre només es pot moure al Nord o a l'Est? Perquè la torre s'acosti més a la
casella objectiu en cada moviment. En cas contrari, podria haver-hi moltes maneres d'arribar-hi.

• Per què és important alternar la direcció en cada moviment? Estem buscant diferents rutes, però els
moviments subsegüents en la mateixa direcció serien part de la mateixa ruta.

De quantes maneres pot arribar la torre a a5 des d'a1? (Imatge 36 (a))
Com alterna la direcció en cada moviment, només hi ha una ruta, el moviment únic de a1 a a5. 

 Mètode de Solució_ 
• Començar des de la posició original. Per a cada posició possible de la torre, compte el nombre de

formes en què pot arribar a aquesta casella i escriu aquest nombre en ella.
• Truc de resolució: busca les caselles veïnes en la direcció d'on podria haver vingut la torre. Per

exemple, perquè la torre arribi a c2, podria haver arribat a través de b2 o c1, per la qual cosa la
suma dels nombres en b2 i c1 dóna el nombre total de rutes a c2; veure Imatge 36 (d).
Continua numerant cada casella fins que arribis a la casella objectiu.

Respostes

Hi ha 20 rutes a d4 com es mostra a la Imatge 36 (e). Hi ha 330 maneres d'arribar a e8. 

Imatge 36(d) Imatge 36(e) 
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37.  Passeig de Torre per un Tauler Mutilat Parella 

Edat 10+ Simetria, Eliminació 

Retira dues cantonades oposades d'un escaquer. Col·loca una torre a qualsevol casella. Pot la torre 
visitar totes les caselles del tauler mutilat sense passar dues vegades per la mateixa casella? Aquesta 
és una versió avançada de l'Exercici 14, el Trencaclosques de la Torre a la Cantonada. 

 Mètode de Solució 
Utilitzar llapis i paper i impressions d'un tauler. Els alumnes han de fer una investigació no guiada 
primer. Deixa que demanin aclariments sobre el problema. Espera preguntes com aquestes:

• Importa on comença la torre?
No, la torre pot començar des de qualsevol casella.

• La torre ha de tornar a la casella inicial?
No, la torre pot acabar a qualsevol casella sempre que les hagi visitat totes una i només una vegada.

Els alumnes no podran trobar una solució. Ara pots guiar-los cap a 
la prova amb els següents consells i preguntes:

• Quantes caselles negres i quantes blanques ha de visitar la torre?
30 caselles negres i 32 blanques.

• La torre ha de fer moviments d'un pas en el seu viatge. Utilitzar dos
colors, vermell per senar (1r, 3r, 5è, etc.) i blau per parell
(2n, 4t, 6è, etc.). Es mou com es mostra a la imatge.

• Quants moviments d'un pas hauria de fer la torre per completar
el recorregut?
61 moviments.

• Quants senars i quants moviments d'un sol pas serien els que ha
de fer la torre per completar el recorregut?
31 senars i 30 moviments.

• Suposem que la torre comença en una casella blanca, com a2. Què pots dir sobre el color de la casella 
objectiu en moviments senars i fins i tot d'un sol pas?
La casella objectiu dels moviments senars és sempre una negra, mentre que la casella objectiu dels 
moviments parells és sempre blanca.

• Suposem que la torre comença en una casella blanca, com a2. Compta el nombre de caselles negres 
que necessita per completar el recorregut. Pots explicar per què la torre no ho pot completar?
La casella objectiu dels moviments senars és sempre negra i hi ha 31 moviments senars en total. Per 
tant, hi ha 31 caselles de destinació negres. La torre no pot completar el seu recorregut ja que només 
necessitaria visitar 30 caselles negres.

• Suposem que la torre comença en una casella negra, com b2. Compta el nombre de caselles blanques 
que necessita per completar el recorregut. Pots explicar per què la torre no pot completar-ho?
La casella objectiu dels moviments senars és sempre una blanca i hi ha 31 moviments imparells en 
total. Per tant, hi ha 31 caselles blanques objectiu. La torre no pot completar el seu recorregut, ja que 
hauria de visitar 32 caselles blanques. 

Resposta 

Per un procés d'eliminació, la resposta és no, la torre no pot completar un recorregut pel tauler. 
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38.  Puzle Zigzag amb l'Alfil            Parella

Edat 10+ Enumeració, triangle de Pascal 

La imatge mostra l'alfil creuant el tauler diagonalment.
A cada moviment, puja una fila i alterna la direcció de Nord-est a
Nord-oest i viceversa. Utilitza llapis i còpies del tauler d'escacs. 
Preguntes: 

(a) Quantes rutes de b1 a g8?
(b) Quantes rutes de b1 a l'altre costat de l'escaquer?
(c) Quin és el nombre total de rutes de caselles blanques que

comencen a la primera fila i acaben a la vuitena?

Aquest problema té un mètode de solució similar al de l'exercici 37. 
Els alumnes que van entendre l'enumeració de les rutes de la torre 
tindran èxit amb aquesta tasca sobre l'alfil.  
Preguntes Introductòries 

• Per què creus que l'alfil ha de pujar de fila a cada moviment?
Perquè s'acosti més a la casella objectiu en cada moviment.

• Per què és important alternar la direcció a cada moviment?
Estem buscant diferents rutes, i igual que en l'Exercici 37, els moviments subsegüents en la
mateixa direcció són part de la mateixa ruta.

Mètode de Solució_
Utilitza un tauler d'escacs per trobar formes perquè l'alfil arribi a g8 des de b1. Anota les seves rutes. 
Aquí hi ha dos exemples:

1st ruta:             b1→d3→c4→g8 
2nd ruta:            b1→e4→d5→ g8 
Quantes rutes diferents pots trobar? Hi ha un total de set. 

Per cada posició possible de l'alfil, explica el nombre de maneres que pot arribar a aquesta casella i 

escriu aquest nombre en ella. Començar des de la posició original.

Resposta 

(a) Hi ha 7 rutes des de b1 a g8.
(b) Hi ha 14+28+20+7=69 rutes a l'altre costat; veure Imatge 38(a).
(c) Hi ha 296 rutes diferents. Suma tots els números de la vuitena fila de les Imatges 38(a),

38(b), 38(c) i 38(d).

Imatge 38(a) Imatge 38(b)  Imatge 38(c)  Imatge 38(d) 
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39.   Puzle de cinc Dames Dues Parelles 

Edat 10+ Enumeració, triangle de Pascal 

Tasca Reorganitza cinc dames de manera que ataquin cada casella del tauler almenys una vegada.
Els atacs han de cobrir totes les caselles ocupades. Es diu que les peces que ataquen cada casella

desocupada dominen el tauler d'escacs. Es requereix un mínim de cinc dames per dominar-ho.
Pregunta introductòria
Quantes caselles pot atacar una dama?  
Tenir en compte que la dama no ataca la casella en què es troba. 
21, 23, 25 o 27 depenent de la seva posició. Veure el contorn de la dama a l'exercici 40. 

  Mètode de Solució_ 
Col·loca cinc dames a l'escaquer. 

Marca cada casella que està sota l'atac d'una o més dames amb un llapis.
Quantes caselles lliures (desocupades i no atacades) pots comptar? 

Intenta reduir el nombre de caselles lliures movent una dama a una casella diferent. 
Pots reduir el nombre de caselles lliures a zero? Si és així, llavors has resolt la tasca. 

Resposta  
Hi ha exactament 4860 formes diferents de realitzar la tasca. 
Vegem alguns arranjaments interessants: 

Imatge 42(a) Totes les dames es col·loquen en una diagonal llarga 
Imatge 42(b) Totes les dames es col·loquen en una diagonal que no és la diagonal llarga 
Imatge 42(c) Totes les dames es col·loquen al llarg d'una sola columna de l'escaquer 
Imatge 42(d) Cap de les dames s'ataca 
Observa que en (a) - (c) els atacs també cobreixen totes les caselles ocupades. 

    Imatge 42(a)     Imatge 42(b) 

    Imatge 42(c)           Imatge 42(d) 
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40.    Dividint l'Escaquer Individual 

Edat 10+ Descomposició de formes, prova i error 

Imprimiu un tauler marcat amb creus com en la Imatge 40 (a). 

Tasca 
Divideix el tauler d'escacs en vuit quadrats més petits per que cada 
un contingui almenys una creu. No tots els quadrats dibuixats han 
de ser de la mateixa mida.

  Mètode de Solució_ 

Prova diferents quadrats de mida 2x2. Hi ha diversos quadrats potencials que contenen una creu. 
Comença des d'una cantonada del tauler i després mou-te cap a baix i de manera sistemàtica. 

Resposta 

Imatge 40(b) mostra la solució. 

Imatge 40(a) Divideix l'escaquer 

Imatge 40(b) Escaquer dividit en 
8 quadrats 
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41.  Enrajolar el Tauler Dues Parelles 

Edat 10+ Descomposició de formes, enumeració, Prova i error, 
mesures d'àrea, números quadrats 

Mostrar un escaquer amb un mosaic de 16 quadrats.
Reparteix les còpies d'un tauler d'escacs buit.

Tasca: Mostra altres dues formes de dividir un tauler en 16 quadrats. 

Preguntes Introductòries  
1. Una sola casella de l'escaquer té una àrea d'1 unitat.

Quina és l'àrea del tauler d'escacs?
64 unitats.

2. Els quadrats es dibuixen en el tauler d'escacs.
Fes una llista de l'àrea d'aquests quadrats.
Quin nom es dóna a aquests números?
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 i 64. Aquests són nombres quadrats.

Ficar-se en el Problema 
1. Col·loca el tauler d'escacs amb quadrats. Tracta de fer servir diferents mides de quadrats.

Compta el nombre de quadrats que has fet servir.
2. Prova amb 16 quadrats per col·locar al tauler. Troba tantes solucions diferents com

puguis. Mètode de Solució_
Reorganitzar el mateix conjunt de caselles no constitueix una nova resposta. La tasca té vuit 
solucions diferents. El mestre donarà consells als alumnes cap a cada solució. 

1. Tots els quadrats són de la mateixa mida: Imatge 41 (a)
2. Hi ha un quadrat de 7x7: Imatge 41 (b)
3. Fer servir un quadrat de 5x5 i tres 3x3: Imatge 41 (c)
4. Utilitza 3 quadrats de 4x4: Imatge 41 (d)
5. Hi ha dos quadrats de 4x4 i sis de 2x2: Imatge 41 (e)
6. Hi ha un quadrat de 4x4 i onze de 2x2: Imatge 41 (f)
7. Fer servir un quadrat de 4x4 i el mateix nombre de 3x3 que de 2x2: Imatge 41 (g)
8. N'hi ha vuit de 2x2 en aquesta solució: Imatge 41 (h)
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42.  Problema dels dotze Cavalls Parella 

Edat 10+ Enumeració, Prova i error 

Tasca Col·loca 12 cavalls en un tauler per tal que cada casella sigui atacada o ocupada.
Si no tens prous cavalls, fes servir fitxes per representar-los.

Pregunta introductòriaQuantes caselles pot atacar un cavall?
2, 3, 4, 6 o 8 segons la seva posició. Veure l'entorn del cavall a l'exercici 10. 

Mètode de Solució_ 

1. Posar 12 cavalls al tauler. Marcar cada casella que estigui atacada (per un o més
cavalls) amb una creu. Quantes caselles lliures (desocupades i no atacades) pots comptar?

a) Intenta reduir el nombre de caselles lliures movent un cavall a una casella diferent.
b) Pots reduir encara més el nombre de caselles lliures?

2. Col·loca tres cavalls a b6, c6 i c5. Marca cada casella que estigui sota l'atac d'un o més
cavalls amb una creu. Ara, una quarta part del tauler està gairebé completament coberta 
amb cavalls i creus. Tracta de fer servir aquest arranjament de cavall per cobrir la resta del 
tauler.

Respostes  
Si cada casella està ocupada o atacada pels cavalls, llavors direm que els cavalls dominen el 
tauler. Les dues solucions es mostren a la Imatge 42(a) i a la Imatge 42(b). 

    Imatge 42(a)        Imatge 42(b) 

Observa que si reflectim una solució al voltant de l'eix central horitzontal o vertical, o al llarg 
de les diagonals principals, obtenim l'altra solució. A més, els diagrames tenen una simetria 
rotacional d'ordre quatre (és a dir, es veuen iguals quan es giren un quart de volta o 90 
graus).
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43.    Trencaclosques de vuit Dames Grup 

Edat 10+ Enumeració, Prova i error 

Tasca: Organitza vuit dames de manera que cap ataqui a cap altra.
Pot resultar útil marcar les caselles atacades amb creus.

Aquest és el problema d'escacs i matemàtiques més antic i famós. Les peces que no 
s'ataquen entre si es diuen independents.

Mètode de Solució_ 

• Posa dues dames al tauler d'escacs que no s'ataquin entre si.
• Afegeix una altra dama de tal manera que cap dama ataqui a cap altra.
• Afegir una altra dama. Comprova que encara no hi ha dames sota atac.
• Incrementa la quantitat de dames una a una. Pots arribar a vuit dames?

No hi ha una fórmula per fer això. Els científics informàtics utilitzen un mètode anomenat
"Retrocés": cada vegada que trobi un conflicte, retrocedeixi fins a l'última ubicació i, en el seu 
lloc, proveu la següent casella.
En una versió simplificada d'aquesta investigació, falten una o dues dames de la solució i la
tasca és col·locar les dames restants en les caselles correctes.
Millor treballar en paper amb diagrames preparats.

Respostes  
En total hi ha 92 posicions que compleixen els requisits. Si excloem totes les rotacions i
reflexions, només n'hi ha 12. Algunes d'aquestes es mostren a continuació: 

    Imatge 43(a) Quatre en fila      Imatge 43(b) Una altra de quatre en fila  

  Imatge 43(c) Lúnica solució simètrica  Imatge 43(d)  
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44.  Quants quadrats en un Tauler d'Escacs?     Individual 

Edat 10+ Enumeració, formes, aritmètica, organitzant la informació en fitxes 

Tasca 1:  Quants quadrats de totes les mides pots trobar en aquesta quadrícula? 

Mida del quadrat No. de quadrats 
        4 1 per 1     

2    per   2         1 
         ___________ 

 Total         5 

Tasca 2:  Quants quadrats de totes les mides pots trobar en aquesta quadrícula? 

Mida del quadrat No. de quadrats 
        9 1 per 1     

2 per 2     
3    per   3         1 

         ___________ 

 Total       14 

 Mètode de Solució_ 

Comença per una quadrícula petita i, pas a pas, amplia la mida del quadrat.

Tasca 3:  Quants quadrats de totes les mides pots trobar en una quadrícula de 4x4?

Tasca 4:  Quants quadrats de totes les mides pots trobar en un tauler? Completa la graella. 

Nombre de quadrats 
Tamany 1x1 2x2 3x3 4x4 5x5 6x6 7x7 8x8 Total 

1x1 1 1 
2x2 4 1 5 
3x3 9 4 1 14 
4x4 16 9 4 1 30 
5x5 25 16 9 4 1 55 
6x6 36 25 16 9 4 1 91 
7x7 49 36 25 16 9 4 1 140 
8x8 64 49 36 25 16 9 4 1 204 

En algun moment, el patró es pot notar. 
El nombre total de quadrats geomètrics en un tauler és 12 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62 + 72 + 82 

Respostes 
1) 5
2) El número que falta és  el 4
3) 30
4) 204
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45. Puzle de Puntuació del Torneig Dues Parelles 

Edat 10+ Lògica, organitzant la informació en fitxes 

El sistema de puntuació per a un torneig escolar és: 

Guanyar = 3 punts Empatar = 2 punts Perdre = 1 punt 

Quatre alumnes (Albert, Bridget, Cecilia i Dirk) juguen entre ells una vegada en un torneig. Et diuen 
que:

1) Bridget va ser el guanyador
2) Dirk va ser l'últim
3) Cecilia va anotar una victòria, un empat i una derrota
4) Tots els jugadors van anotar un nombre diferent de punts

Quants punts va fer l'Albert? 
Pregunta Introductòria (la rellevància d'això es farà evident més endavant) 
Distribueixi 10 fitxes en tres quadrats subjectes al mínim 2 i màxim 4 per quadrat. 4,4,2; 4,3,3 
excloent permutacions

  Mètode Solució_ 
Hi ha solucions passant per tots els resultats del joc. Podem prendre una drecera en mirar les
implicacions de la condició (4) que cada jugador va anotar un nombre diferent de punts. 
Estableix que en un joc per a 4 jugadors, hi ha 6 partides (veure diagrama).
Demostra que cada ronda resulta en 4 punts, el que dóna un total de 24 punts en el torneig (24 és 
un invariant). Volem distribuir 24 punts en 4 jugadors amb un mínim de 3 i un màxim de 9. Les
combinacions amb punts són:

Guanyador Segon Tercer Últim Total 
9 8 4 3 24 
8 7 6 3 24 
8 7 5 4 24 

Només un en aquestes combinacions té 6 punts.
Això dóna la taula de punts finals. 

Jugats Punts Resultats 
Bridget    3    8 GGE 3+3+2 
Albert    3    7 GGP 3+3+1 
Cecilia    3    6 GEP 3+2+1 
Dirk    3    3 PPP 1+1+1 

La taula de joc de tots  és 

Bridget Albert Cecilia 
Albert Albert = Bridget 
Cecilia Bridget guanya Cecilia = Albert 

Dirk Bridget guanya Albert guanya Cecilia guanya 

Resposta 
L'Albert ha fet 7 punts. 

B

D

A

C

1

6

3

5

24
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46. Passeig aleatori del Rei Parella 

Edat 10+ Enumeració, Prova i error, Simetria 
Cada casella d'un tauler està ocupada per un rei. Cada rei es mou de forma aleatòria a una casella 
adjacent. Suposem que cadascuna pot acomodar a més d'un rei. Quin és el major nombre de caselles 
buides que podrien quedar? 
Consell: fes servir fitxes de diferents colors. Això assegura que tots els salts es "registren": Si un rei 
salta, la fitxa es posa a la casella d'arribada. Els alumnes més grans també poden treballar en paper 
amb un conjunt d'impressions de taulers d'escacs buits.
Preguntes Introductòries 

• Quin és el major nombre de reis que poden acabar a la mateixa casella?
Una casella pot estar envoltada per un màxim de vuit caselles, però el rei resident ha de
saltar lluny d'aquesta casella, de manera que la resposta és 8.

• És possible que totes les caselles estiguin ocupades després dels salts?
Sí, ho és, per exemple, si se situen els reis veïns en el mateix intercanvi d'ubicacions.

• És possible tenir un rei aïllat després dels salts? Un rei aïllat no té veïns a les caselles
adjacents.
No, no és possible. Si hi hagués un rei aïllat, llavors el rei que originalment estava en aquesta
casella no hauria tingut on saltar.

 Mètode de Solució_ 
1. Col·loca les fitxes a cada casella del tauler amb el mateix color cap amunt. Fes que cada rei salti a
una casella adjacent movent cada fitxa una casella adjacent i girant al mateix temps. Quan tots els
reis han saltat compte el nombre de caselles lliures en el tauler.
2. Repeteix 1 i intenta augmentar el nombre de caselles desocupades.

Resposta 
Estudiat el problema, els alumnes poden arribar a la conclusió correcta que, com a màxim, 52 caselles 
poden romandre buides, de manera que tots els reis poden reunir-se en 12 caselles. Veure 46 (a) i 46 (b). 

 Imatge 46(a) Imatge 46(b) Imatge 46(c) Imatge 46(d) 

Ampliació 
Demanar a la classe que reculli tantes respostes possibles amb 52 caselles desocupades com pugui. 
Discutir com algunes d'aquestes estan relacionades entre si per simetria. Per exemple, la Imatge 
46(c) és un reflex de la Imatge 46(b) per simetría de la vertical en vermell, i la Imatge 46(d) és una 
rotació de 90 graus en el sentit de les agulles del rellotge de la imatge 46(b).

Algunes solucions tenen la seva pròpia simetría: la Imatge 46(a) té una simetria rotacional d'ordre 4 
al voltant del centre, mentre que la Imatge 46(b) té una simetria de línia amb l'horitzontal del tauler 
com a línia de mirall. El color de les caselles s'ignora.
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47. Caminada aleatòria del Rei Parella 

Edat 11+ Enumeració, Proporció, Organitzant la informació en fitxes 

Un rei es mou aleatòriament a partir d'a8. Quina és la probabilitat que el rei torni a a8 després de: 
(a) Dos moviments?
(b) Tres moviments?

Preguntes Introductòries 

• A quantes caselles es pot moure el rei des d' a8?
3: a7, b7 i b8

• A quantes caselles es pot moure el rei des d' a7 (i b8 per simetría)?
5: a6, b6, b7, b8 i a8

• A quantes caselles es pot moure el rei des de b7?
8: a8, a7, a6, b6, c6, c7, c8 and b8

 Mètode Solució_ 

(a) Completa aquesta taula per tenir en compte totes les possibilitats:

Primer 
moviment a 

No. de possibles 
mov. des d'allà 

No. de mov. quan 
el rei torna a a8 

a7 5 1 
b7 8 1 
b8 5 1 

TOTAL: 18 3 

El rei torna a a8 tres vegades de 18, és a dir, 1 de cada 6 vegades de mitjana (16.7%). 

(b) Recopila informació sobre el passeig del rei en una taula més gran:

Primers 2 
mov. 

No. de possibles 
mov. des d'allà 

No. de mov. quan 
el rei torna a a8 

a7, a8 3 0 
a7, b8 5 1 
a7, b7 8 1 
a7, b6 8 0 
a7, a6 5 0 
b7, a8 3 0 
b7, b8 5 1 
b7, c8 5 0 
b7, c7 8 0 
b7, c6 8 0 
b7, b6 8 0 
b7, a6 5 0 
b7, a7 5 1 
b8, a8 3 0 
b8, a7 5 1 
b8, b7 8 1 
b8, c7 8 0 
b8, c8 5 0 
TOTAL: 105 6 

El rei torna a a8 sis vegades de 105, és a dir, 2 de cada 35 vegades de mitjana (5.7%). 
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48.   La Invenció dels Escacs Grup

Edat 11+ Creixement exponencial, Seqüència geomètrica  

Hi ha una llegenda sobre la invenció dels escacs. La versió moderna és aquesta. Quan l'inventor li va 
mostrar al rei persa el seu nou joc, el Sha va quedar molt impressionat i li va oferir dues 
recompenses. O bé l'inventor podria tenir 1 milió d'euros per cada casella del tauler d'escacs, és a 
dir, 64 milions, o podria tenir 1€ per la primera casella, 2€ per la segona casella, 4€ per la tercera 
casella, doblant cada una, fins a seixanta-quatre caselles. Quina opció triaries? 

Judici a petita escala

Per entendre el dilema de l'inventor, fer servir un tauler reduït (4x4). Omple tots els quadrats del 
tauler amb grans d'arròs. Els alumnes poden «sentir» el ràpid creixement mitjançant aquest senzill 
procediment. La taxa de creixement es fa més ràpida com més grans d'arròs obtenim, la il·lustració 
del creixement exponencial. Amb una placa estàndard de 8x8, obtenim el següent que és impossible 
de manejar manualment.

Pregunta intermèdia 

Que és més gran: 
a) El total de grans d'arròs de les caselles 1-8.
b) El nombre de grans d'arròs de la casella 9.

Resposta: b) 
Repetiu la pregunta per a les comparacions {1-16 v 17} i {1-32 v 33} amb la mateixa resposta.

 Mètode de Solució_ 

Aquest exercici implica fer molts càlculs llargs. S'ha d'utilitzar una calculadora o full de càlcul per 
estalviar temps i aconseguir precisió. La fórmula per al nombre de grans d'arròs per n caselles és 2 
elevat a n-1.

Resposta 
L'opció de doblar dóna una xifra molt més alta. Encara que comença lentament, una vegada que es 
cobreix la meitat del tauler, la situació ha canviat dramàticament. A la casella 33, el total de la 
duplicació ha assolit gairebé 43 milions d'euros, superant a la primera opció de 33 milions d'euros. 
Omplir el tauler complet costaria més que tots els diners del món.  
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49.  Quants rectangles en un Escaquer? Parella 

Edat 11+ Enumeració, Formes, Organitzant la informació en fitxes 

Aquesta és una tasca desafiant per als alumnes de primària, per tant, és millor realitzar-la com una 
activitat dirigida pel mestre. Primer presenta aquesta taula sense els números de la segona columna:

Rectangle 
tipus 

No. d'aquests rectangles  
a l'escaquer 

1x1 8x8 = 64 
1x2 7x8x2 = 112 
1x3 6x8x2 = 96 
1x4 5x8x2 = 80 
1x5 4x8x2 = 64 
1x6 3x8x2 = 48 
1x7 2x8x2 = 32 
1x8 1x8x2 = 16 
2x2 7x7 = 49 
2x3 6x7x2 = 84 
2x4 5x7x2 = 70 
2x5 4x7x2 = 56 
2x6 3x7x2 = 42 
2x7 2x7x2 = 28 
2x8 1x7x2 = 14 
3x3 6x6 = 36 
3x4 5x6x2 = 60 
3x5 4x6x2 = 48 
3x6 3x6x2 = 36 
3x7 2x6x2 = 24 
3x8 1x6x2 = 12 
4x4 5x5 = 25 
4x5 4x5x2 = 40 
4x6 3x5x2 = 30 
4x7 2x5x2 = 20 
4x8 1x5x2 = 10 
5x5 4x4 = 16 
5x6 3x4x2 = 24 
5x7 2x4x2 = 16 
5x8 1x4x2 = 8 
6x6 3x3 = 9 
6x7 2x3x2 = 12 
6x8 1x3x2 = 6 
7x7 2x2 = 4 
7x8 1x2x2 = 4 
8x8 1x1 = 1 
Total: 1296 

Demaneu a parelles d'alumnes que retallin un 
o més dels tipus de rectangles del paper. La
seva tasca és posar això a l'escaquer de la 
forma més diferent possible i registrar el seu 
resultat. Animem-los a trobar una manera 
sistemàtica de fer el recompte. 

Anar amb compte amb les trampes, com 
comptar axb però no comptar amb rectangles 
bxa. Recollir totes les respostes i corregir si 
cal.  

El nombre total de rectangles que es poden 
trobar en un tauler d'escacs és 1296.

Mètode de solució avançat: un rectangle està delimitat per dues línies verticals i dues horitzontals, com es 
mostra a la Imatge 49(a). Cada rectangle està determinat únicament per un parell de línies verticals 
i horitzontals. Hi ha tantes parelles horitzontals com verticals, de manera que és suficient comptar el nombre 
total de parelles verticals que es poden dibuixar.

Hi ha 9 formes de triar la primera línia vertical i 8 formes de triar la segona. Hem comptat dues vegades 
cada parella, de manera que el nombre de parelles verticals és 9x8/2 = 36. També hi ha 36 parelles 
horitzontals. Per a cada parella vertical podem triar qualsevol de les 36 parelles horitzontals, per tant, hi ha 
36x36 opcions, el que dóna un total de 1296 rectangles.

 Mètode Solució_ 

 Imatge 49(a) 
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50. Problema de Leaper Parella 

Edat 11+ Enumeració, Simetria, Angles 

Els saltadors són peces que es mouen m caselles en una direcció i després n en angle 
recte. L'únic saltador utilitzat en els escacs és el cavall, que és un saltador (2,1).

Tasques 

(a) Produeixi un contorn d'energia per a cada un dels saltadors següents:

(2,1) Cavall 
(2,2) Alfil 
(3,1) Camell
(3,2) Zebra [opcional] 
(3,3) Tripper[opcional] 
(4,1) Girafa [opcional] 

Consell: fixeu-vos en alguns exemples de contorns de potència de peça (exercici 10). 

(b) Identifiqui els saltadors definits pels mapes de contorn següents.

  Mètode de Solució_ 
Compari visualment els diagrames dibuixats a (a) amb els contorns donats a (b). 

Solució:

(a) Alfil (2,2)
(b) Camell (3,1)

m

n

50(a) 50(b) 


