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JOC PER APRENDRE L’ALGORITME DE LA RESTA PORTANT-SE. 

Aquest joc pretén que el nen quan hagi entès el concepte de resta pugui aprendre el mecanisme de l’algoritme tal com 

el coneguem. 

S’hauria d’explicar una petita història: hi ha uns veïns que hi viuen un al damunt 

de l’altre, en dos pisos. Estan separats però els de sota han fet un forat 

d’amagatotis per aconseguir els 1 de les desenes del pis del veí de dalt. 

A dalt viu el Sr STAR el qual és una mica despistat i normalment està adormit  i sol. 

Al pis de sota viuen els veïns RES, que són més i sempre estan atents a les ordres 

del jugador ( l’alumne).  Aquests veïns només saben pujar escales ( el punt de 

sortida és el donat) i comptar els esglaons que pugen fins arribar al proper número 

de l’STAR que conté la xifra indicada. Han de travessar el forat que han fet i colar-

se al pis del veí.  Quan estan allí, agafen el 1 de la desena del número indicat i el 

llencen pel forat als altres RES ( sustraend) el qual  tindrà més poder (sumarà  1 

unitat més del que marca). El RES que ja ha caçat desapareix i actua un de nou. 

Quan l’alumne es fica davant d’una resta portant-se, ha de donar les ordres als 

veïns RES per complir la missió d’aconseguir els 1s del senyor STAR i poder 

finalitzar la missió de resoldre l’operació de la resta sense equivocacions. 

 

   

 

  

 

 

 

L’alumne indica al RES que es col·loqui a  l’escala  8 per sortir i anar a “caçar” 

l’1 del proper número que conté el 6, o sigui, el 16.  El caça i el llença pel 

forat a un altre RES que estarà col·locat a l’esglaó 5 i així tindrà més poder.   

Ara pot pujar al 6 i des de aquí anirà a caçar l’1 del 13.  Quan el caci el 

llençarà pel forat al RES 1, que ara té més força i es col·loca a l’esglaó 2.  

Aquest començarà a pujar i s’aturarà quan aparegui el primer número 

indicat. 
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