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Ús de noves aplicacions a l’aula:

PLICKERS
www.plickers.com

http://www.plickers.com


PLICKERS

❏ QUÈ SÓN?

❏ FUNCIONAMENT

❏ JUGUEM!



OLIMPÍADA 
D’ESCACS 

2018
Batumi - Geòrgia



PARTICIPANTS:
Olimpíada absoluta

● 185 països

http://chess-results.com/tnr36
8908.aspx?lan=1&art=0&rd=11&
flag=30

Olimpíada femenina

● 151 països

http://chess-results.com/tnr36
8909.aspx?lan=1&art=0&rd=11&
flag=30&zeilen=99999

http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=1&art=0&rd=11&flag=30
http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=1&art=0&rd=11&flag=30
http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=1&art=0&rd=11&flag=30
http://chess-results.com/tnr368909.aspx?lan=1&art=0&rd=11&flag=30&zeilen=99999
http://chess-results.com/tnr368909.aspx?lan=1&art=0&rd=11&flag=30&zeilen=99999
http://chess-results.com/tnr368909.aspx?lan=1&art=0&rd=11&flag=30&zeilen=99999


ACTIVITAT:   QUI VA GUANYAR L’OLIMPÍADA d’escacs?
1. Abans de fer l’activitat, el mestre ha retallat en tiretes els 12 primers equips de la classificació 

final, sense que hi apareguin els punts ni la posició ocupada.  També retalla l’encapçalament de 
la taula, per tal que serveixi de referència. Es recomana imprimir la pàgina en mida A3.

2. Es reparteixen les 13 tiretes de paper a cada grup d’alumnes (es pot fer en grups de 2 o 3 
alumnes).

3. Consigna per trobar la veritable classificació:

Matx guanyat:  2 punts

Matx empatat:  1 punt

Matx perdut:  0 punts

4. Els alumnes han d’escriure els punts de cada equip a la columna TB1. A l’hora d’ordenar les 
tiretes, ens guiem pels punts de la columna TB1. Si diversos equips estan empatats, es passa a 
observar les següents columnes (desempats). Si l’empat persisteix a la columna TB2, passem a 
observar la TB3…

5. Un cop descoberta la classificació veritable, escrivim els números de classificació a la primera 
columna (Rk).

Més informació al document adjunt



Raonament lògic
Ordenar
Sumar

Comparar



cATEGORIA ABSOLUTA Classificació final



cATEGORIA ABSOLUTA Selecció xinesa



cATEGORIA FEMENINA Classificació final



cATEGORIA FEMENINA Selecció xinesa



EQUIPS ESPANYOLS



1dc4r
2T2P2
4aC2
5D2
3a3t

2C2PT1
2p3t1
RAt4T

QUÈ POT SER AIXÒ?



problema 
creat per

javier caramía



1dc4r
2T2P2
4aC2
5D2
3a3t

2C2PT1
2p3t1
RAt4T



1dc4r
2T2P2
4aC2
5D2
3a3t

2C2PT1
2p3t1
RAt4T

Problema: La “persiana reversible”.



Gràcies per la 
vostra atenció!


