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El costat fosc de 𝛑 - Primaria


Descripció


El joc matemàtic ben triat pot conduir a l'alumnat, independentment del nivell, a la millor 
posició d'observació i aproximació inicial a qualsevol dels temes d'estudi amb els quals s'ha 

d'enfrontar, millorant les seues habilitats d'aprenentatge gràcies a l'obertura, el desbloqueig, la 

motivació, l'interés, la diversió o l'entusiasme generats.


Per tant, a continuació, es planteja una Escape Room Digital com a experiència 

d'ensenyament-aprenentatge, l'objectiu principal del qual serà aconseguir un canvi actitudinal 

positiu dels i les estudiants allunyant a les matemàtiques d'aqueix halo de tedi i dificultat que 

les envolta mitjançant l'ús del recurs de ludificació educativa.
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1.-  Introducció
Una de les actuals i grans dificultats amb la qual es troben els i les docents d'Educació 

Secundària resideix en la motivació de l'alumnat, ja que aquest col· lectiu està exposat a 

múltiples estímuls tant interns com externs, la majoria de procedència tecnològica. Aquesta 
falta de motivació, tal vegada ve produint-se des de cursos anteriors com és l'etapa de 

l'educació primària. En aquesta etapa és molt important introduir la motivació a l'alumnat, ja 

que és on es produeix la primera presa de contacte amb el càlcul i la geometria, entre altres 

coses.


És per això, que seria interessant crear el vincle de l'alumnat amb les matemàtiques de la 

forma que més atractiva els resulte als més xicotets/as de la casa, és a dir, mitjançant el joc. 

El joc matemàtic ben triat pot conduir a l’alumnat, independentment del nivell, a la millor 
posició d'observació i aproximació inicial a qualsevol dels temes d'estudi amb els quals s'ha 

d'enfrontar, millorant les seres habilitats d'aprenentatge gràcies a l'obertura, el desbloqueig, la 

motivació, l’interés, la diversió o l'entusiasme generats.


Per tant, a continuació, es planteja una Escape Room Digital dirigida a l'alumnat de primària 

com a experiència d'ensenyament-aprenentatge, l'objectiu principal del qual serà aconseguir 

un canvi actitudinal positiu dels i les estudiants allunyant a les matemàtiques d'aqueix halo de 

tedi i dificultat que les envolta mitjançant l'ús del recurs de ludificació educativa.


2.- Objetius
Els principals objectius de l'activitat es van centrar en:


• Aconseguir que l'alumnat aconseguisca una motivació intrínseca, de competència i 

de control d'assoliment sana.


• Treballar en equip reforçant les components d'interacció promocional cara a cara, 
valoració personal i l'acte-anàlisi de grup.


• Millorar les habilitats soci-emocionals de l’alumnat.


• Augmentar el rendiment acadèmic i el grau de rellevància de l’aprenentatge.


• Visibilitzar tant la presència com la utilitat de les matemàtiques en contextos no 

acadèmics.


3.- Descripció de l'activitat
En el costat fosc de 𝛑 - Primària es pretén que les i els participants facen un viatge per 

diverses comunitats autònomes d'Espanya amb la finalitat de recollir i muntar un ordinador. 

Aquestes peces han sigut distribuïdes per diferents parts a càrrec d'un malvat que està 

enfadat amb l'ús que se li dóna tant a les xarxes socials com als mitjans de transport, entre 




�

altres. Durant aquest viatge, les personetes més menudes de cada casa, demostraran el seu 

coneixement de la problemàtica situació i la seua intenció de cuidar del planeta, amb tot el 

que això comporta. Tanmateix, el perill de destrucció continua. Hi ha una continuació 

d'aquesta Fuita Room per als joves i adults (coneixement nivell de secundària), en la qual 

hauran de trobar al malvat.


Així doncs, en primer lloc, s'haurà de triar la modalitat de joc, és a dir, seleccionar un idioma 

dels quatre possibles (castellà, gallec, català o basc) i decidir si es participarà de manera 

individual o en grup.


A continuació premem el botó començar i apareix una pantalla amb un vídeo. Haurem de 

donar-li al play per a reproduir-ho, i recordar activar el volum.


Això et condueix a un vídeo que t'explica la situació, és a dir, et posa en context (recorda 

activar el so). Arribaràs a objectius i normes clicant en:


Objectius:


• Impedir la destrucció del món tecnològic i informatitzat.


• Recollir totes les parts de l'ordinador que han sigut repartides pel país i muntar-lo.


Normes:


• És aconsellable que t'acompanye una persona adulta durant el doc.


• Usa paper i llapis en les proves que ho necessites.


• Diverteix-te!


A continuació premem sobre la Senyora Pi:
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La senyora Pi condueix a un mapa amb llums verdes que semblen indicar els llocs d'Espanya 

en els quals s’han repartit les peces de l’ordinador, però… en quina ordre has de recórrer-los? 
Al principi només hi haurà una llum de color violeta, aquesta serà on per on s'haurà de 

començar.


A partir d'ací, la dinàmica del joc és similar: cada vegada que se supera un repte, una nova 

llum violeta s'encén, per a així poder anar recuperant totes les parts de l'ordinador.


A continuació es descriu aquest procés:

REPTES

1. Andalusía:  

 


Ens trobem en un dels monuments més emblemàtics de la ciutat de Granada, justament a 
l'Alhambra. Sembla ser que el malvat ha deixat per ací alguna part de l'ordinador. Caldrà 

comprar les entrades de l'Alhambra per a poder entrar i començar a buscar. 

 




�
Vaja! Hem arribat al Pati dels Lleons. Sabíeu que el seu nom ve dels 12 lleons que hi ha en la 

font? Mireu, sembla que el malvat ha deixat una nota.


Pregunta: Quantes potes hi ha en total al Pati dels Lleons? PISTA: Recorda que hi havia 12 
lleons. 

Solució: 48 (12 lleons x 4 potes). 

 





2. Aragó 
 


Osca és la capital de la comarca de la Foia d'Osca i de la província. És així mateix la segona 
ciutat d'Aragó, després de Saragossa. A Osca es troba el Museu de Matemàtiques Monestir 
Casbas. 

 




�

El Museu de Matemàtiques Monestir de Casbas d'Osca té tres sales d’exposició, una sala per 

a tallers i una altra dedicada a exposicions temporals.




El museu s'allotja en un lloc singular, el Monestir Cistercenc femení de Santa María de Casbas. 

Fundat en 1173 el monestir és Monument Nacional des de 1979 i en aquest moment Bé 

d'Interés Cultural.


A continuació, s'haurà de reproduir el següent vídeo.  

En la següent pantalla se'ls presenta un qüestionari amb una pregunta referent al vídeo: 

Pregunta: El Museu de Matemàtiques Monestir de Casbas té tres sales dedicades a dones, 

quins són els noms d'aquestes sales?:

 

Quan marquen l'opció hauran de donar-li a següent, en cas de no encertar els portarà de nou 

a aquesta pantalla, una vegada seleccionen l'opció correcta (la qual és la quarta), en donar-li al 

botó de següent, se'ls facilita un codi, que serà la solució al repte. Hauran de continuar fent 

clic en el punt negre que apareix a la dreta, i a continuació introduir el codi que se'ls ha 
facilitat.


Solució: 13146 Els noms marcats en negreta (apareixen en l'explicació del vídeo). 

 


https://www.youtube.com/watch?v=sfrf7ZtPwy8
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3. Castella i Lleó 

Hem viatjat fins a Castella i Lleó. Ens trobem a Segòvia. Veieu això que hi ha ací al final? És 

l'Aqüeducte de Segòvia.
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Sabíeu que l'aqüeducte de Segòvia porta les aigües del brollador de la Fuenfría i que té un 
total de 167 arcs? 

Pregunta: Si en la imatge veiem 20 arcs, quants no estem veient? 

Solució: 147 (167-20=147) 

4. Comunitat Valenciana 

Quin viatge més llarg fins a arribar a València. Vaja, sembla que estiguem enmig de la mar.


Sabeu on estem? En l'aquari més gran d'Europa!
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Per a poder recuperar més peces de l'ordinador, hauràs de conéixer el llenguatge de signes 

 


¿Qué palabra se esconde detrás de...?

 

PISTA: Cuenta el número de consonantes.

 


Pregunta: Quantes consonants té aquesta paraula? 

Solució: 6. La paraula era OCEANOGRÀFIC. 
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5. Principat d'Astúries 

Estem en el nord d'Espanya, just a Astúries. Sabies que conta la llegenda que la sidra 

d'Astúries ja es produïa en l'època preromana?

 


La sidra és una beguda alcohòlica obtinguda de la fermentació per processos tradicionals del 
suc de poma.


Pregunta: Si tenim una botella de sidra de 1,5 litres, i 5 gots per a emplenar. quina 

quantitat en litres cap en cada got?


Pista: Recordar posar coma en els nombres decimals (usant la coma). Per exemple: 1,5


Solució: 0,3 (1,5 litres / 5 gots =0,3 litres per got).
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6. Madrid  



Ens trobem just en la capital d'Espanya, a Madrid. Estem 

passejant per la Gran Via.


Mira! Estan anunciant el musical del Rei Lleó! Què et sembla 
si ho veurem? Tal vegada allí s'amaga alguna de les parts de 

l'ordinador.


Pregunta: Si cada línia del mapa és mig quilòmetre (0,5). 
Quants quilòmetres haurem de recórrer per a veure el 
musical? 

 


Solució: 4,5 (0,5 x 9= 4,5).
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7. País Basc 

 





Ens trobem al País Basc, just a 

Bilbao. Hem vingut a visitar el 

Guggenheim, un museu d'art.


Sabíeu que fa uns anys va 

haver-hi una exposició en un 

parell de sales on havien 
laberints gegants?


N OTA : E n fe r c l i c so b re 

l'emoticona del centre del 

laberint, ens redirigeix a la 
pàgina on està detallada la informació de l'exposició.


https://www.guggenheim-bilbao.eus/exposiciones/seleccion-de-percepciones-en-transformacion-la-coleccion-panza-del-museo-guggenheim-bilbao
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Pregunta:


 


Solución: B

 





8.Cantàbria 
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Si t'has fixat, el viatge ara ha sigut molt més curt, estem a Cantàbria, just en el pic Peña Vieja.


Sabies que gràcies als seus metres d'altitud és el segon pic més alt localitzat íntegrament 
dins del territori de Cantàbria?


Pregunta:


Ajuda a la senyora Pi a endevinar el que mesura entre aquestes possibles solucions:

a)	 2617


b)	 20610


c)	 4295


d)	 2540


Pistes:


No és el número més gran.


És un nombre imparell.

És major que 2000 i menor que 4000.


Solució: 2617 (Escriure el número sense punt).


 





9.Ceuta 
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Uf, per fi hem arribat a Ceuta, jo crec que ja tenim pràcticament totes les parts de l'ordinador, 
només ens faltarien les instruccions per a poder muntar-lo.


Pregunta: Estem en la Glorieta del Tinent Reinoso, com podeu veure és un monument amb 

cadascun dels escuts de les províncies d'Espanya. Les instruccions que busquem estan 
darrere d'un d'aquests escuts. Us donaré pistes per a ajudar-me a trobar-ho.


 

 


PISTES: 
-L’escut on estan les instruccions està en la primera fila. 
-El nom d'aquesta província no té menys de 5 lletres. 
-Comença per M. 
-No acaba per a. 
-És la capital d'Espanya.- 

Solució: MADRID (Escriure majúscules). 
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4. Adaptació a l'aula
Aquesta Escape Room es pot dur a terme a l'aula de manera senzilla, simplement hauràs de 

seguir els passos que a continuació se t'indiquen. 


	 1. Reuneix el material necessari:

- Pissarra o suro

-	 Retolador, adhesius o xinxetes.

-	 Un reproductor de vídeo, l'ideal seria disposar de projector, si no, val un mòbil, una 

tauleta o similars.

-	 Xiulet, campana o una cosa similar.

-	 Una fulla que simule unes instruccions de muntatge d’ordinadors.
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-	 9 objectes o llocs. Per exemple, pupitres, prestatgeries, armaris, cadires, ordinadors, 

finestres… Si aconsegueixes 9 diferents millor.


	 2. Imprimeix i retalla el material complementari dels ANNEXOS


	 3. Muntatge de l'aula:

Prepara el navegador amb els vídeos que s'empraran, citats cadascun a 

continuació, al llarg de l'explicació d'aquesta adaptació a l'aula.


En la pissarra/suro pega/enganxa la figura 1 de l'ANNEX I i situa a la Senyora Pi (figura 

2 de l'ANNEX 1), al costat del punt que està a Andalusia.


Imprimeix les targetes amb la província i la part de l'ordinador que seran la 

recompensa cada vegada que encerten la prova d'aquesta província (ANNEX 3).


	 4. Dinàmica d joc

• Fes passar a l'alumnat a l'aula. Aquest solos podrà veure la pissarra/suro amo el 

mapa d'Espanya i la Senyora Pi en Andalusia. Explica què és Pi, i mostra'ls a la 
Senyora Pi. A continuació, realitza la següent pregunta: Voleu que vegem que 

ens vol dir la Senyora Pi? A continuació, reproduir el vídeo introductori de 

l’Escape Room per a que l’alumnat ho veja.


• Una vegada finalitzat el vídeo. Pregunta'ls: Esteu a punt per a ajudar a la Senyora 

Pi?. Aleshores fes sonar el xiulet i llig en veu alta els objectius i normes següents:


Objectius:


• Impedir la destrucció del món tecnològic i informatitzat.


• Recollir totes les parts de l'ordinador que han sigut repartides pel país i 

muntar-lo.


Normes:


• Usa paper i llapis en les proves que ho necessites.


• Diverteix-te!


• Reparteix una targeta de repte a cada grup (ANNEX 2).


• Començar per la targeta on posa Andalusia. Els i les components del grup 

hauran de llegir en veu alta la prova perquè la resta de la classe conega el 
repte. A continuació, esperar 5 minuts mentre pensen, i una vegada passats 

els cinc minuts, haurà de respondre el grup que té la targeta, si no han 

aconseguit arribar a la solució es preguntarà a la resta de la classe. En cas de 

no resoldre-ho, el professorat haurà d'ajudar-los per a poder continuar.


https://www.youtube.com/watch?v=eN_xDCzlpyg&t=2s
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Una vegada hagen donat amb la solució se'ls farà buscar per l'aula la targeta 

amb la peça de l'ordinador que corresponga a eixa prova (ANNEX 3). Hauran 
d'agafar ÚNICAMENT la de la prova que estan fent, i si troben una altra NO 

dir-ho als companys (se'ls donaria una pista anticipada).


A continuació, els components del grup que tenien la targeta d'Andalusia, 

posarà un adhesiu/xinxeta en el següent punt verd del mapa en la següent 

província (per exemple Aragó) i situarà ací a la Senyora Pi. En cas de ser molt 
xicotets/tes i no conéixer les províncies el professorat podrà guiar-los 
donant indicacions com per exemple ( és el puntet que es troba si la 

Senyora Pi va a la dreta (Múrcia), després puja (Comunitat Valenciana) i 

després torna a pujar tirant cap a l'esquerra (Aragó)). Així en totes les proves.


L'ordre a seguir per les comunitats és l'indicat a continuació:


1. Andalusia 
2. Aragó: en aquesta prova es demana que es reproduïsca un vídeo, serà 

l'alumnat qui avise al professorat perquè el pose, a continuació es mostra el 

vídeo corresponent. 


3. Castella i Lleó 
4. Comunitat Valenciana 
5. Asturias 
6. Madrid 
7. País Basc 
8. Cantábrica 
9. Ceuta 

Una vegada se supere el repte de Ceuta, hauran de trobar de nou la targeta i 

aquesta vegada la targeta contindrà un QR que es correspon amb aquest  link. El 

professorat haurà d'obrir el següent enllaç i hauran de fer el puzle el grup que tenia 

aquest repte (Una altra opció és imprimir la imatge de l'ANNEX 4 i tallar-la en 

format puzle i amagar-la al costat de la targeta).


	 	 Ací finalitzarà l’Escape Room.


NOTA: Recordar que en la prova d'Aragó (Osca) es demana que es reproduïsca un vídeo, 

serà l'alumnat qui avise al professorat perquè el pose, a continuació es mostra el vídeo 

corresponent:: Aragó (Osca).

https://www.youtube.com/watch?v=sfrf7ZtPwy8&feature=youtu.be
https://puzzel.org/es/jigsaw/play?p=-MUNwokvnWGMjrrwMU1E
https://puzzel.org/es/jigsaw/play?p=-MUNwokvnWGMjrrwMU1E
https://www.youtube.com/watch?v=sfrf7ZtPwy8&feature=youtu.be
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Annex 1
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Figura 1
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Figura 2
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Annex 2
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Andalusia

 


Ens trobem en un dels monuments més emblemàtics de la ciutat de Granada, justament a 

l'Alhambra. Sembla ser que el malvat ha deixat per ací alguna part de l'ordinador. Caldrà 

comprar les entrades de l'Alhambra per a poder entrar i començar a buscar.


Vaja! Hem arribat al Pati dels Lleons. Sabíeu que el seu nom ve dels 12 lleons que hi ha 
en la font? Mireu, sembla que el malvat ha deixat una nota.


 


Pregunta: Quantes potes hi ha en total al Pati dels Lleons? PISTA: Recorda que hi havia 12 
lleons.
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Aragó

 


Osca és la capital de la comarca de la Foia d'Osca i de la província. És així mateix la segona 
ciutat d'Aragó, després de Saragossa. A Osca es troba el Museu de Matemàtiques Monestir 

Casbas.


 

El Museu de Matemàtiques Monestir de Casbas d'Osca té tres sales d’exposició, una sala 

per a tallers i una altra dedicada a exposicions temporals.


El museu s'allotja en un lloc singular, el Monestir Cistercenc femení de Santa María de 
Casbas. Fundat en 1173 el monestir és Monument Nacional des de 1979 i en aquest moment 

Bé d'Interés Cultural.


A continuació, s'haurà de reproduir el següent vídeo, avisa al professorat perquè ho 

reproduïsca.

Pregunta: El Museu de Matemàtiques Monestir de Casbas té tres sales dedicades a dones, 

quins són els noms d'aquestes sales?:


1.- María Teresa Lozano Imizcoz

2.- Hypatia

3.- Maestras de Casbas

4.- Augusta Ada Byron

5.- María Andresa Casamayor de la Coma

6.- Emy Noether

7.- Florence Nightingale

8.- María Josefa Wonenburger Planells

9.- Marta Macho Stadler


10.- Ingenieras de Huesca
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Castella i Lleó

 


Hem viatjat fins a Castella i Lleó. Ens trobem a Segòvia. Veieu això que hi ha ací al final? 

És l'Aqüeducte de Segòvia.


 


Sabíeu que l'aqüeducte de Segòvia porta les aigües del brollador de la Fuenfría i que té 

un total de 167 arcs?


Pregunta: Si en la imatge veiem 20 arcs, quants no estem veient?



�
Comunitat Valenciana

 


Quin viatge més llarg fins a arribar a València. Vaja, sembla que estiguem enmig de la mar.


Sabeu on estem? En l'aquari més gran d'Europa!


 

Per a poder recuperar més peces de l'ordinador, hauràs de conéixer el llenguatge de signes


  

Quina paraula s'amaga darrere de...? PISTA: Compta el nombre de consonants.


  

Pregunta: Quantes consonants té aquesta paraula?
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Principat d'Astúries

 

Estem en el nord d'Espanya, just a Astúries. Sabies que conta la llegenda que la sidra 

d'Astúries ja es produïa en l'època preromana?


La sidra és una beguda alcohòlica obtinguda de la fermentació per processos 
tradicionals del suc de poma.


 

 


Pregunta: Si tenim una botella de sidra de 1,5 litres, i 5 gots per a emplenar. quina 

quantitat en litres cap en cada got?
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Madrid

 


Ens trobem just en la capital d'Espanya, a Madrid. Estem passejant per la Gran Via.


Mira! Estan anunciant el musical del Rei Lleó! Què et sembla si ho veurem? Tal vegada allí 

s'amaga alguna de les parts de l'ordinador.


  


Pregunta: Si cada línia del mapa és mig quilòmetre (0,5). Quants quilòmetres haurem de 

recórrer per a veure el musical?
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País Basc

 

 

Ens trobem al País Basc, just a Bilbao. Hem vingut a visitar el Guggenheim, un museu 

d'art.


Sabíeu que fa uns anys va haver-hi una exposició en un parell de sales on havien 
laberints gegants?


Pregunta:
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Cantàbria

 


Si t'has fixat, el viatge ara ha sigut molt més curt, estem a Cantàbria, just en el pic Peña 

Vieja.


Sabies que gràcies als seus metres d'altitud és el segon pic més alt localitzat íntegrament 

dins del territori de Cantàbria?


Pregunta: Ajuda a la senyora Pi a endevinar el que mesura entre aquestes possibles 
solucions:


a)	 2617


b)	 20610

c)	 4295


d)	 2540


Pistes:

No és el número més gran.


És un nombre imparell.


És major que 2000 i menor que 4000.
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Ceuta

 


Uf, per fi hem arribat a Ceuta, jo crec que ja tenim pràcticament totes les parts de 

l'ordinador, només ens faltarien les instruccions per a poder muntar-lo.


Pregunta:


Estem en la Glorieta del Tinent Reinoso, com podeu veure és un monument amb cadascun 

dels escuts de les províncies d'Espanya. Les instruccions que busquem estan darrere d'un 
d'aquests escuts. Us donaré pistes per a ajudar-me a trobar-ho.


Pregunta:


 


PISTES:


-L'escut on estan les instruccions està en la primera fila.

-El nom d'aquesta província no té menys de 5 lletres.


-Comença per M.


-No acaba per a.


-És la capital d'Espanya.




�
 


Annex 3

 

 


 




�



  



�









�



�






�









�









�

 




�






�






�

Annex 4
 

 




�




