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2. Escacs i geometria (2). 
 
El fet que l’escaquer sigui quadriculat, el converteix en una excel·lent eina per             
treballar diferents continguts i conceptes de geometria. 
 
A continuació presentem una activitat que permetrà treballar de forma manipulativa           
la consolidació de diferents figures geomètriques, així com dels conceptes d’àrea i            
perímetre. 
 
A partir d’un escaquer i petits objectes (poden ser taps, botons… o també podem fer               
servir les mateixes peces d’escacs, per exemple els peons) proposem als alumnes            
una sèrie d’activitats. 
 
Col·loquem 8 peons sobre el tauler de forma que les caselles ocupades formin un              
rectangle. Quants rectangles diferents podem obtenir? 
 

  
 
El que és més freqüent és que el tipus de rectangle que ve al cap als alumnes és el                   
que té la base més ampla, l’apaïsat. Però és important fer-los notar que una figura               
segueix essent la mateixa si la girem, i que els rectangles poden tenir la base més                
petita que l’altura. Així doncs, també es podrien obtenir els dos rectangles següents,             
que vindrien a ser els mateixos però girats.  
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A.  B.  
 
 
Quin és el perímetre de les figures que hem construït?  I l’àrea? 
Els alumnes s’haurien d’adonar que en tots els rectangles construïts la superfície            
ocupada no varia, però el perímetre sí que ho fa en funció de com haguem disposat                
els peons. 
 
Si per mesurar el perímetre agafem com a unitat de mesura el costat de cada               
casella, trobem que en els taulers anteriors els resultats serien: 
 

A) Àrea: 8 caselles  /   Perímetre: 12 costats 
B) Àrea: 8 caselles  /   Perímetre: 18 costats 

 
Després podem donar consignes per seguir treballant els conceptes d’àrea i           
perímetre. Per exemple, provem de situar 6 peons al tauler de tal forma que ocupin               
el mínim perímetre possible (també podríem demanar el màxim). No és necessari            
que sigui formant un rectangle. 
 
Una altra pregunta que podríem plantejar és: podem construir un quadrat amb 8             
peons? 
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Aquí la resposta hauria de ser negativa, ja que per fer un quadrat en necessitem 4                
(2x2), 9 (3x3), 16 (4x4)... 
 
Una altra qüestió que podem plantejar als alumnes, més complexa que les anteriors,             
és: quants quadrats diferents podem trobar en un tauler d’escacs? 
 
Per tal de fer-ho més motivador, podem començar formulant una hipòtesi sobre el             
nombre de quadrats que podrem formar. 
 
Amb aquest repte, els alumnes s’hauran d’adonar que no només podem trobar els             
64 quadrats de cadascuna de les caselles, o el quadrat gran que forma la totalitat de                
l’escaquer, sinó que també podem agrupar caselles per formar quadrats de 2x2,            
3x3… Per tant, a l’escaquer hi ha moltíssims quadrats. Serà difícil que els alumnes              
els trobin tots, però en canvi és molt fàcil que cada alumne en pugui trobar uns                
quants. Aquest tipus d’activitats són molt motivadores perquè cadascú pot          
participar-hi amb èxit. 
 

  

 
Després d’haver-los deixat una estona perquè intentin esbrinar el nombre de           
quadrats que hi ha a l’escaquer, posem en comú el que haguem descobert.  
Un cop fet el raonament entre tots, si els alumnes s’han adonat que hi ha la                
possibilitat de fer quadrats de 2x2, de 3x3…. podem proposar fer grups de 2 o 3                
alumnes i que cadascun d’ells s’encarregui de descobrir quants quadrats hi ha de             
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cada mida. Després, posem en comú quants quadrats hi ha de 2x2, de 3x3, de               
4x4…. i els sumem tots.  
 
La dificultat de l’exercici rau en adonar-se que els quadrats es poden superposar, i              
això fa que se’n puguin formar moltíssims. 
 
Per exemple, si pensem en els de 2x2, el primer que ens ve al cap és la imatge                  
anterior (quadrats marcats de color fúcsia), però llavors ens n’adonem que, agafant            
les mateixes files, podem superposar-hi altres quadrats (marcats en groc). Si encara            
ens hi fixem més, veiem que podem seguir-hi superposant quadrats nous que            
encara no han sortit (marcats en verd)… i seguiríem. 
 

  
 
En una quadrícula de 8x8, com l’escaquer, de quadrats de 2x2 se’n poden formar 49               
de diferents! 
 
En aquest cas, per saber quants quadrats de 2x2 hi ha sense haver de comptar-los               
un per un, podem fer el raonament que si a les dues files superiors hi ha 7 quadrats,                  
cada cop que tirem avall una fila ens surten 7 quadrats més. Això ho podem fer 7                 
vegades, per tant, el total són 7x7 = 49. 
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Aquest raonament és vàlid per a tots els tipus de quadrats que ens plantegem. 
 
El resultat final és que a l’escaquer hi podem trobar un total de 204 quadrats               
diferents! 
 
A continuació hem desglossat d’on surt aquesta quantitat: 
 

Quadrats de 1x1: 64 
Quadrats de 2x2: 49 
Quadrats de 3x3: 36 
Quadrats de 4x4: 25 
Quadrats de 5x5: 16 
Quadrats de 6x6: 9 
Quadrats de 7x7: 4 
Quadrats de 8x8: 1 

 
Amb alumnes de cicle superior o educació secundària, podríem deduir una manera            
de saber quants quadrats es poden fer amb quadrícules de diferent nombre de             
quadrats, trobar una fórmula per calcular-ho sense caldre anar buscant quadrat per            
quadrat.  
 
Aquesta fórmula la podem deduir si observem el número de quadrats de cada tipus              
que ens han sortit en el cas de l’escaquer. Veiem que el nombre obtingut cada               
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vegada correspon a una sèrie de números multiplicats per ells mateixos o, el que              
seria el mateix, una sèrie de nombres al quadrat: 
 
(1x1) + (2x2) + (3x3) + (4x4) + (5x5) + (6x6) + (7x7) + (8x8) = 
1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 = 204 
 
Aquesta activitat ens pot ser útil per treballar des de cicle inicial fins a secundària,               
adaptant-la en cada cas a les possibilitats dels alumnes que tinguem i l’estona que              
hi vulguem dedicar. 

 
Per saber-ne més: 
L’argentí Juan Luís Jaureguiberry, expert en escacs i matemàtiques, proposa un           
treball de la geometria a partir de l’escaquer i també amb el moviment de les peces.  
Segons Jaureguiberry, els alumnes sovint tenen més facilitat per identificar les           
figures geomètriques correctament quan    
aquestes no estan girades o torçades…      
per exemple:  
Quan nosaltres mostrem un escaquer     
situat de la forma habitual per jugar, els        
alumnes diuen que és un quadrat, però       
quan el girem pot ser que diguin que és         
un rombe. Aquest tipus d’errors     
conceptuals són molt importants de     
corregir. Cal que quan treballem les      
figures geomètriques les girem, manipulem… i fem un treball d’observació i           
raonament al respecte.  
 
Una altra proposta que fa Jaureguiberry és imaginar quines figures geomètriques           
podem obtenir a partir del moviment de les peces.  
Per exemple: la torre que tenim a continuació fa rectangles, però també pot fer              
quadrats. 
 

ESC2 - Sessió 4 - Escacs i geometria (2) 
Pàgina 6 



 
 
 Els escacs a l’escola i a l’institut - 2 
 Sessió 4  

 
 
 
 

  

 
 
L’alfil també pot fer rectangles i quadrats, però aquests són més difícils de veure              
perquè estan “inclinats”.  
 

  
 
 
Podeu trobar més informació sobre el projecte de Juan Luís Jaureguiberry “Ajedrez            
y matemáticas” que es desenvolupa a la província de Santa Fe (Argentina) a la              
pàgina http://ajedrezsantafe.com/descargas/category/7-clases-de-ajedrez-y-matematicas. 
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