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1.- Introducció 

Amb aquest treball final de màster, pretenem realitzar una guia docent que permeti la impartició 
del jo Go com a eina educativa tant per part del professorat de Primària com el de Secundària. 
Per a dur a terme aquesta tasca, hem desenvolupat una unitat didàctica especificant la 
metodologia a seguir per tal de fer-ho correctament, justificant-ne els aspectes positius que se’n 
poden extreure. 

D’aquesta forma, comencem amb una part inicial dedicada a situar breument l’origen històric 
del joc i la seva propagació arreu del món, per passar a destacar i justificar els valors bàsics 
que inculca com a eina educativa i didàctica. Farem un anàlisi de les competències bàsiques 
que tracta de forma directa i indirecta, i presentarem la unitat didàctica relacionant aquestes 
competències amb els objectius i els continguts, per finalment atendre la distribució de les 
sessions al llarg d’un trimestre, suposant una hora setmanal de taller, i les mesures a tenir en 
compte per atendre a la diversitat.  

Per poder acabar d’entendre les activitats que proposem, es mostren els continguts bàsics que 
cal tenir en compte per dur-les a terme, mitjançant la guia del professorat i la metodologia 
d’ensenyament per novells, així com el manual de construcció d’un taulell de Go.   
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2.- Una mica d’història 

La llegenda situa l’origen del Go a l’època de l’emperador Xinès Yao (2337-2258 aC) que va 
sol·licitar al seu conseller Shun que creés un joc que permetés al seu fill Dazhu desenvolupar 
virtuts com la disciplina, la concentració i l’equilibri per tal de que pogués millorar les seves 
facetes com a futur governant, ja que se’l considerava desassenyat.  

Una altra teoria sobre l’origen del Go defensa que podria no haver començat com a un joc en sí, 
sinó com un rudimentari mapa celest que permetria predir el futur. Els astròlegs Xinesos feien 
una distribució de les estrelles en un pla amb coordenades per a l’estudi del cosmos. Així, es 
troben diversos símils en la nomenclatura utilitzada per determinar alguns punts del taulell. Per 
exemple, identifiquem 361 interseccions o posicions on col·loquem les pedres, representant els 
dies de l’any lunar de l’antic calendari Xinès. Per altre banda hi ha vuit punts destacats al taulell 
que anomenem Hoshi, que vol dir estrella, i el punt central (l’únic punt del taulell que no en té 
cap altre simètric) l’anomenem Tengen, traduït com origen dels cels, zenit, o centre de l’univers. 
A més a més, les quatre cantonades del taulell representen les quatre estacions de l’any. 

Alguns historiadors consideren que el joc ja existia com a mínim durant la dinastia Zhow (1134-
247 aC), donat que se’n parla a les Analectes de Confuci (551-479 aC), que l’esmenta com una 
pèrdua de temps. A la Xina s’expandeix el joc 
ràpidament, però al llarg del temps ha tingut els seus 
alts i baixos. Era considerat un joc popular de 
l’aristocràcia, i al mateix torn un dels quatre arts 
tradicionals dels erudits xinesos, junt amb la 
cal·ligrafia, la pintura i la interpretació de l’instrument 
musical guaqin. També, donada la similitud del Go 
amb la guerra i les seves aplicacions bèl·liques, el joc 
va ser el favorit dels militars. Segons un llibre escrit 
durant la dinastia Suei per l’emperador Liang U-ti 
(502-549 dC) la importància del Go es veu inclosa en 
aquesta obra mestre de l’art de la guerra “Gran 
estratègia”, que era d’estudi obligatori per tots els 
comandaments militars de l’exèrcit.  

No és fins algun moment entre els segles V i VII dC que el joc va ser introduït a Corea, on es va 
convertir en un joc molt popular entre les classes altes del país. Avui dia Corea és considerat el 
país que acull als millors jugadors del món. 

La introducció del Go al Japó no seria fins l’any 735dC per mans d’un bonze budista japonès 
anomenat Kibi Dajin. Des d’aleshores ha tingut una acollida molt favorable, i tot i que al 
començament estava restringit a ambients cortesans, poc a poc es va anar divulgant entre els 
samurais i els budistes. Va ser precisament al Japó on es va establir el primer sistema de 
jugadors professionals ara fa 400 anys. Avui dia, el Go es juga a les escoles de tot el país, 
sobretot d’ençà la última gran embranzida que ha tingut el joc als darrers anys.  

Tot i que el Go va ser descrit pels viatgers europeus que van anar a extrem orient durant el 
segle XVII, no es va començar a jugar a Europa fins l’any 1880, moment en el que va iniciar 
una lenta expansió. A principis del segle XX es va començar a expandir als imperis Alemany i 
Austrohongarès. Edward Lasker, enginyer i jugador d’escacs d’elevada reputació, es va 
interessar pel Go a l’any 1905 mentre es trobava a Berlin, i va portar-lo a Nova York, on va 
fundar el New York Go Club junt amb Arthur Smith, qui coneixia el joc i havia publicat el llibre 
The Game of Go l’any 1908. Ja a l’any 1935 es va fundar l’Associació Americana de Go, i dos 
anys més tard, l’Associació Alemanya de Go. 

Gràcies a l’Associació Japonesa de Go, el joc s’ha propagat fora d’Àsia al publicar la revista Go 
Review als anys 60, establint centres de Go als Estats Units, Europa i Sud Amèrica, enviant al 
mateix torn diversos professionals a realitzar gires de promoció. 

L’any 1958 es va jugar el primer campionat europeu, i avui dia es juga a tots els països 
europeus sense excepció, tot i que el nivell dels jugadors està bastament distanciat del nivell 
dels professionals orientals. 

Figura 1: Pintura de la dinastía Zhow 
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És possible que el Go fos introduït a Catalunya per mans d’Ambrosio Wang An-Po cap a finals 
dels anys 70, quan va publicar un tractat de 181 pàgines en castellà titulat El Cercado. No 
obstant, el que podríem considerar el principal precursor del Go a Catalunya i a la resta 
d’Espanya és el Sr. Masaru Mikami, jugador amateur de categoria 6 Dan1 japonès i actual 
president honorífic de l’AEGO (Associació Espanyola de Go), que va expandir amb molta força 
el Go i va acollir les poques desenes de jugadors que hi havia en aquell moment a tot l’estat 
sota la seva tutela. 

A Catalunya, si analitzem la situació actual de les activitats extraescolars que proposen 
diferents instituts, hi trobarem un llarg ventall de possibilitats entre els quals s’hi inclouen els 
Escacs. Observant les diferents propostes2 que enfoquen les virtuts dels Escacs com a eina 
pedagògica en podem extreure el següent: 

Formació en caràcter: 
 Presa de decisions. 
 Gestió de l’èxit i del fracàs. 
 Concentració, ordre i disciplina. 
Formació en valors: 
 Respecte a les regles. 
 Respecte al rival. 
 Relació entre esforç i resultats obtinguts. 
Formació intel·lectual: 
 Memòria i comprensió. 
 Anàlisi, càlcul i avaluació. 
 Intel·ligència lògico-racional. 
 
Avui dia, a tota Europa és innegable que l’aprenentatge dels escacs potencia el 
desenvolupament d’aquestes facultats en menor o major mesura, i hi ha diversos estudis3 que 
verifiquen que l’alumnat que participa a activitats extraescolars (ja siguin esportius, teòrico-
pràctics, o la barreja d’ambdues) obté de mitjana un rendiment acadèmic superior en 
comparació a l’alumnat que no hi participa. El que proposem amb aquest projecte és valorar el 
potencial del joc Go com a eina eficaç en diverses facetes pedagògiques, oferint un ventall més 
ampli que el que ofereixen els Escacs, per tal de proposar-ne la impartició als instituts com a 
activitat complementària o extraescolar. Així mateix, també ha de servir de guia per què algú 
sense experiència prèvia en el joc, tingui les bases per a enfrontar-s’hi i pugui seguir unes 
pautes a l’hora d’ensenyar-lo de forma adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A l’apartat 3.4 dins de l’explicació del nivell de satisfacció, expliquem el funcionament de les categories. 
2 http://www.ampaceiplescorts.es/docs/2010/Escacs/escacs_2010.pdf 
http://www.escola-joanroca-guipuscoa.com/index.php/component/content/article/890-nova-activitat-extraescolar-escacs 
http://www.servitabor.com/category/activitats-extraescolars/escacs/ 
http://www.xtec.es/centres/a8033973/funcionament/serveis/activitats.htm 
3 http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/8/espannol/Art_8_82.pdf 
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3.- Relació d’objectius pedagògics del Go i Competè ncies Bàsiques 
tractades  

A l’apartat anterior d’aquest projecte, esmentàvem tres pilars fonamentals de les propietats 
pedagògiques que presenten els escacs. Més endavant realitzem un anàlisi del funcionament 
del joc, on demostrarem que efectivament aquests valors es troben presents al joc del Go amb 
molta profunditat. Valorem-ne prèviament aquests continguts un per un. 

3.1.- Formació en caràcter 

• Presa de decisions: 

Al Go cal prendre decisions de vital importància en tot moment. En funció de la capacitat 
d’aprofundiment que assoleixi un jugador, aquestes decisions donaran uns fruits amb major o 
menor perspectiva de futur al llarg del desenvolupament de la partida. En qualsevol cas, serà 
un factor clau ser conseqüent amb les jugades que es duen a terme. No obstant, sempre es pot 
canviar de plans, però com més haguem de tornar a planificar tota una estratègia de joc dins 
d’una partida, més indicatiu serà del domini que el rival estarà exercint sobre nosaltres.  

• Gestió de l’èxit i del fracàs: 

És molt interessant veure com amb poc temps jugant, un jugador de Go aprecia tant la derrota 
com la victòria. És un factor que costa de creure que un aprenent jove pugui assimilar amb 
tanta facilitat, però per l’experiència ensenyant Go a gent jove, hem pogut comprovar que és 
molt més constructiu l’aprenentatge basat en els errors després d’una derrota, que no pas 
després d’una victòria. Quan guanyem una partida no som tant conscients dels errors que hem 
comès, ja que al haver guanyat, considerem que hem fet les coses bé. No obstant, quan ens 
enfrontem a una derrota, busquem analitzar el perquè d’una forma molt més profunda, per tal 
de no caure-hi dues vegades. És així com al cap de poques partides ens adonem de la pròpia 
evolució en l’aprenentatge del joc. Hi ha un proverbi que resumeix el que volem transmetre que 
diu el següent: “El millor que pot fer un principiant de Go és perdre les primeres cinquanta 
partides com abans millor.” 

• Concentració, ordre i disciplina: 

Quan dos jugadors novells s’enfronten en igualtat de condicions (en termes de coneixement del 
joc, no de capacitats cognitives equivalents), el factor concentració és fonamental per no 
cometre errades. Així doncs, al començament, aquell/a jugador/a que sigui capaç de 
concentrar-se de principi a fi, serà qui guanyi la partida amb major probabilitat. A més a més, 
amb la concentració i el raonament de les jugades, és com més profit es treu d’una partida, i és 
al mateix torn on gràcies al Go es desenvolupa aquesta capacitat tant mancada dins la població 
dels instituts de Secundària.  
 
3.2.- Formació en valors 

• Respecte a les regles i al rival: 

Les trampes al Go no existeixen. Això no vol dir que no se’n puguin fer, de fet és ben fàcil 
enganyar al rival en aquest sentit, no obstant en els vuit anys d’experiència en el joc, mai, ni 
tant sols una sola vegada, he vist o n’he sabut res d’algú que hagi fet trampes en algun 
moment, considerant totes les edats possibles a les que es pot jugar al Go. Aquest sentit de 
respecte no només a les normes i al propi rival, sinó també al propi joc, es palpa en el moment 
de comptabilitzar els punts de la partida un cop acabada, de forma que el jugador amb 
blanques comptarà els punts de negres i el jugador amb negres comptarà els de blanc. 
Aquesta simple transmissió de confiança i estima pel joc i pel rival, crea un entorn 
d’honorabilitat fins i tot per persones amb una certa manca d’aquesta sensibilitat. Transmetre 
els valors de què una bona derrota és de lluny molt millor que una mala victòria es fa doncs, 
molt senzill. 
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• Relació entre esforç i resultats obtinguts: 

Aquesta relació entre esforç i resultats esdevé amb el nivell d’implicació amb el joc i la 
cooperació entre els companys per entendre diferents conceptes. També està implícita 
òbviament amb el nivell de concentració que li doni un jugador al llarg de la partida, premiant 
per una banda el treball d’haver intentat entendre un concepte i per altre el fet d’aplicar-lo 
immediatament a les partides. L’evolució de l’aprenentatge del joc s’aproxima força a una 
funció logarítmica, en la que al començament, a mesura que es van aprenent tota diversitat de 
conceptes, les millores en l’estil de joc que aquestes impliquen són molt palpables. A mesura 
que un jugador va adquirint un cert nivell, es fa molt més complicat que la pràctica i estudi del 
joc desemboquin en una millora substancial. És per això que a partir de cert moment es 
requereix un gran esforç per obtenir millores significatives, fent que aquesta relació tingui un 
valor cada vegada més accentuat. 
 
3.3.- Formació intel·lectual 

• Memòria i comprensió: 

Com veurem més endavant amb l’explicació del funcionament del joc, el nivell de complexitat al 
que pot arribar-hi farà que el desenvolupament de la memòria jugui un paper clau. Per posar un 
exemple, en la fase d’obertura o Fuseki4 , hi ha el que s’anomenen els Josekis, que són 
seqüències de joc establertes i analitzades per jugadors professionals en les que es considera 
que el resultat local és just o equitatiu per ambdós jugadors. Recordar aquestes seqüències 
dona certs avantatges a l’hora d’iniciar una partida, però sense entendre el motiu de cadascun 
d’aquests moviments, pot acabar girant-se en contra de qui única i exclusivament memoritza, 
però no comprèn. És per tant imprescindible fer ús de la memòria, però sense arribar a 
automatitzar els moviments, trobant un equilibri entre realització de jugades conegudes i amb 
les que un jugador està familiaritzat, amb la comprensió de les mateixes. 

• Anàlisi, càlcul i avaluació: 

Són els tres pilars del joc. Un anàlisi local i general farà decidir una via o una altre, intervenint 
factors com la creativitat, tot establint plans d’actuació de cara a dur al rival cap a un estil de joc 
propi. Amb el càlcul establim la viabilitat d’una o múltiples seqüències possibles arribant al límit 
de les nostres capacitats, i per tant saber en la mesura que sigui possible si és o no interessant 
iniciar una lluita en una zona determinada, o bé establir un ordre de tancament favorable a la 
fase final del joc. Amb l’avaluació veiem la necessitat d’estil de joc que precisa la partida en un 
moment determinat. Si anem endarrerits caldrà aplicar un joc més agressiu, mentre que si 
estem per davant, un joc sòlid que eviti lluites i confrontaments amb finals indeterminats que 
puguin capgirar la partida serà un pla d’actuació més favorable. 

• Intel·ligència lògico-racional: 

En un joc d’aquesta envergadura, és ben fàcil considerar la necessitat del desenvolupament de 
la intel·ligència racional i lògico-matemàtica en el sentit del càlcul i anàlisi necessaris en 
situacions que es desenvolupen a tota partida de Go (Veure Apartat 3.7: Competència 
Matemàtica). No obstant, no tot el joc es basa en aquest tipus d’intel·ligència, sinó que és 
imprescindible un equilibri entre diferents intel·ligències múltiples com veurem amb més detall 
al proper apartat. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 A l’annex I presentem un glossari de terminologia japonesa amb paraules que defineixen conceptes que utilitzarem al 
llarg d’aquest projecte i d’altres que hem considerat rellevants tenir en compte. 
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3.4.- Factors propis del Go 
 
Desmarcant-nos ja dels factors que tant els Escacs com el Go incorporen com a eines 
pedagògiques directament relacionades amb les competències bàsiques, incorporem alguns 
valors que el Go inclou dins de les mateixes facetes però que a la vegada els Escacs 
directament no treballen o no ho fan de la mateixa manera ni amb la mateixa profunditat. 

• Autoestima: 

És molt freqüent que persones amb capacitats intel·lectuals diferenciades puguin enfrontar-se 
de tu a tu a una partida de Go. Per aquell alumnat amb dificultats cognitives, la pràctica del Go 
pot ser un al·licient molt encoratjador en la pròpia autoestima, ja que sens dubte s’enfrontarà a 
alumnes que obtenen millors resultats i no obstant això els podrà vèncer, de la mateixa forma i 
en la mateixa mesura que aquests el poden vèncer a ell. Això és degut a com comentàvem 
anteriorment i aprofundirem a continuació, pel fet de que intervenen molts tipus d’intel·ligència 
en la pràctica del Go, i una bona dosi d’alguna d’elles permet destacar amb facilitat en alguna 
de les facetes del joc, si no a diverses. 

• Humilitat: 

En la mateixa mesura que l’autoestima incrementa en major mesura en aquells alumnes que 
presenten dificultats, la humilitat serà un altre valor que aprendrà qualsevol jugador de Go, per 
molt que destaqui en altres facetes externes al joc vers la resta de jugadors amb els que 
s’enfronti. Així doncs, de ben segur que haurà de trobar-se davant la derrota jugant contra 
alumnes amb els que possiblement a priori no es veiés com a perdedor. 

• Intel·ligència lingüística: 

Dins de l’apartat 3.6 de la competència comunicativa lingüística i audiovisual, analitzem la 
importància de saber expressar-se en l’àmbit d’aprenentatge del Go. També com veurem a 
l’apartat següent d’aprenentatge cooperatiu, hi ha diversos sistemes de joc que impliquen 
comunicació entre l’alumnat.  

• Aprenentatge cooperatiu i en grup: 

En el Go un professor pot ensenyar els conceptes bàsics i revisar partides per comentar-ne els 
errors i les bones o males decisions preses. No obstant, quan realment aprèn l’alumnat és 
enfrontant-se a les partides i comentant els seus pensaments amb els companys, justificant 
una idea i aprenent de les opinions que poden tenir la resta. 

A més a més, hi ha un mode del joc en el qual hi poden participar fins a quatre jugadors. 
Aquest sistema és el conegut com a Rengo en el que hi ha dos jugadors per bàndol. El sistema 
funciona exactament de la mateixa manera, amb la diferència de que els jugadors de cada 
equip es van intercalant a cada moviment. Aquest aspecte s’entendrà millor un cop s’arribi a 
l’apartat del funcionament del joc, però el que volem valorar és que amb aquest mètode és molt 
interessant conèixer les intencions del company, i analitzar amb cura cada moviment que fa per 
continuar per aquella via si es considera que és la correcte, o fer-li saber si cal modificar-la. En 
principi a nivell de competició els jugadors no poden parlar entre ells, però és un bon exercici 
permetre-ho pel fet de que han d’arribar a un consens, i això els obliga a justificar-se en tot 
moment sobre la via d’actuació més adequada potenciant el treball cooperatiu. 

Un altre sistema que potencia el treball en grup consisteix en el “tots contra un” en el que es 
tracta de fer grups d’entre 2 i 4 jugadors novells que formaran un equip que s’enfrontarà a un 
únic jugador més expert. De la mateixa forma que amb el mètode Rengo serà molt interessant 
per als jugadors adonar-se de que amb les idees de tots plegats el nivell que adquireixen en 
conjunt és extraordinàriament més elevat que jugant de forma individual, donat que cada 
jugador planteja preguntes que possiblement a nivell individual no haguessin sorgit, i al 
expressar-ho obertament fa que tots puguin rumiar i considerar les aportacions de cadascú. 

També és interessant que els jugadors novells s’enfrontin a jugadors més experts de tant en 
tant, per valorar i analitzar jugades a les que probablement no s’han enfrontat prèviament, així 
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com per poder-ne valorar el progrés i motivar a continuar aprenent i millorant. Com que els 
recursos a una aula acostumen a ser d’un jugador expert amb diversos alumnes novells, el 
sistema que permet enfrontar-los a tots contra el professor és el de les partides simultànies, en 
el que tots juguen amb els seus propis taulells contra un únic jugador expert que anirà voltant 
per les diferents partides enfrontant-se a tots a la vegada. Aquest sistema planteja també un 
gran repte per al professorat, que ha de tenir en ment un gran nombre de partides i calcular els 
seus moviments a gran velocitat per tal de no allargar massa la durada de les partides. 

• Intel·ligència espaial: 

Al llarg del desenvolupament d’una partida, la necessitat de crear estructures geomètriques 
interrelacionades amb el que es coneix com bones formes, jugarà un paper clau tant pel fet de 
que facilitaran la memorització de certes seqüències de càlcul difícil, com perquè al mateix torn 
optimitzaran certs moviments evitant el que se’n diuen jugades pesades o lentes. En moltes 
situacions de difícil resposta, el moviment més indicat acostuma a ser aquell en el que es tingui 
en consideració l’estructura que formen les pedres a un nivell espacial dins dels coneguts. 

• Intel·ligència intrapersonal: 

En relació a les emocions que es van vivint al llarg d’una partida, no tenir autocontrol pot 
quedar plasmat en una jugada precipitada i poc estudiada. A mesura que es va entenent el joc, 
es poden donar certes interpretacions als moviments que fa un rival. Encara que costi de 
creure per algú que no hi ha jugat mai, hi ha molta més comunicació de la que pot semblar a 
primer cop d’ull entre dos jugadors que no s’han creuat paraula i que s’han limitat a jugar. Entre 
aquestes jugades hi poden haver molts missatges implícits, com per exemple amb un 
determinat moviment s’hi poden plantejar reptes, atreviment, traïció5, prudència6, vacil·lació o 
dubte i fins i tot un rival pot estar demanant-nos que abandonem només amb una jugada. Així 
doncs, resulta clau meditar-ho dues vegades quan acabem de sortir d’una derrota local, de 
cara a enfrontar-nos a la resta del taulell amb tranquil·litat i sense precipitar-nos buscant 
compensar l’error comès quan abans, demostrant maduresa i autocontrol. 

• Atenció a la diversitat:  

Un aspecte molt negatiu que considerem que tenen els escacs és la dificultat de trobar un 
handicap equitatiu amb el que un jugador dèbil pugui enfrontar-se amb un jugador més fort. El 
sistema de Handicap en el Go és excepcionalment equitatiu, de forma que simplement se li 
permet fer al jugador més dèbil un moviment extra per cadascun dels nivells que el rival fort el 
superi, a l’inici de la partida. No obstant, tal i com hem comentat anteriorment, al començament 
del joc és molt difícil destacar i progressar a gaire més velocitat que qualsevol company, ja que 
intervenen massa factors amb els que cada alumne pot ser superior en un d’ells en front a la 
resta. De tota manera, a mig i a llarg termini, sí que hi ha jugadors que comencen a destacar 
respecte als altres i és aquí quan es fa interessant començar a afegir moviments extres d’inici. 
Referent a la quantitat de handicap, cal afegir un moviment de més per cada vegada que el 
jugador fort guanya tres partides consecutives contra un jugador determinat, mentre que cal 
reduir un moviment cada vegada que és el jugador dèbil qui en guanya tres de seguides amb 
un handicap determinat. 

• Nivell de satisfacció:  

En el Go es fa molt palpable, sobretot al començament de l’aprenentatge del joc, l’elevat 
progrés en quant a la millora en múltiples aspectes del mateix. Així doncs, si s’ensenya 
adequadament, en base a unes pautes que especificarem més endavant, tot el factor caòtic 
que pot semblar que té quan se’ns presenta un joc d’aquesta envergadura, s’assoleix 
progressivament i un se’n pot adonar de que realment millora dràsticament partida rere partida. 
Això òbviament proporciona una satisfacció que altres jocs com els Escacs no permeten des 
                                                           
5 Hamari: Acció de caure en una trampa preparada pel rival. També existeix el concepte de Hamete: Jugada “tramposa” 
que si es respon correctament no beneficia a qui l’ha fet (inclòs el pot perjudicar), però que si es respon malament 
normalment causa grans pèrdues a la víctima. 
6 Honte: La jugada correcta en una posició local determinada, que no deixa debilitats que puguin ser aprofitades pel 
rival més endavant. 
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d’un punt d’arrencada tant prematur. Aquest fet ve donat per la senzillesa de les regles, 
permetent plena llibertat a l’inici, i gradualment anar acotant en diversos aspectes que millorin 
la comprensió i significat de cada jugada.  

A més a més, consta d’un sistema de nivells molt clar i ampli, que fa valorar amb una sola xifra 
aquest progrés, i que a més a més al començament varia de forma molt marcada. Així doncs es 
separen dos nivells d’enteniment del joc. Per una banda està el nivell Kyu, i per l’altre el Dan. El 
vocable Kyu prové del japonès, i és utilitzat tant a les arts marcials com per altres pràctiques 
tradicionals japoneses, entre les que s’inclouen el Go, la Cerimònia del té, i l’Ikebana7 , i 
s’utilitza per designar les diferents etapes de progressió d’un novell abans de l’obtenció del 
grau Dan. En el Go, aquest sistema comptabilitza des del jugador que acaba d’aprendre les 
regles i per tant rep la categoria de 30 Kyu fins (en ordre descendent) a la categoria 1 Kyu, la 
última etapa abans d’adquirir el grau de Dan. Aquest últim grau va ser utilitzat per primera 
vegada precisament al Go, i progressivament va ser instaurat en altres arts i tradicions, arribant 
a la resta de països asiàtics i finalment a la resta del món. Així doncs, la categoria Dan va, al 
contrari que la Kyu, en ordre ascendent, atorgant a un jugador primer Dan o 1 Dan la categoria 
de Mestre Principiant (equivalent al famós cinturó negre de les arts marcials), podent arribat 
fins a sisè Dan8. Cal dir però, que aquesta última categoria només l’han aconseguit assolir un 
grapat de persones a tota Europa, donat que és un nivell que pot arribar a rivalitzar amb un 
jugador professional de baix rang.  

Així doncs, mitjançant les primeres etapes de la categoria Kyu adjudicades directament pel 
professorat, l’alumnat pot percebre un elevat ritme d’aprenentatge (no sense esforç), que es va 
dosificant i fent cada vegada més difícil a mesura que aquest va aprenent. 

3.5.- Competències bàsiques tractades 

Són diverses les competències que engloba el joc del Go, algunes d’elles estan directament 
lligades a les competències bàsiques de la Secundaria segons el  Decret 143/2007. A 
continuació tractarem la forma en què el joc tracta aquestes competències, i amb quina 
magnitud ho fa. 

3.6.- Competència comunicativa lingüística i audiov isual 

En la fase d’aprenentatge cooperatiu i en grup (veure apartat 3.4 Factors propis del Go: 
Aprenentatge Cooperatiu i Treball en Grup),  analitzant el decret de les competències podem 
valorar la necessitat de la utilització de la llengua oral com a eina fonamental per parlar, 
escoltar, exposar i dialogar per aprendre. El consens al que s’ha d’arribar per escollir un 
moviment o un altre, i les justificacions i l’ús de la paraula per fer valdre la pròpia opinió 
respecte a una situació que s’estigui desenvolupant sobre el taulell, fan imprescindible 
l’intercanvi comunicatiu per adoptar decisions i cohesionar grups dins les facetes del joc. En 
aquestes situacions, l’alumnat es veurà obligat a acceptar i realitzar crítiques constructives i 
respectar l’opinió dels altres, fomentant un ambient d’intercanvi d’opinions en el que tal i com 
hem dit, l’ús del llenguatge serà fonamental.  

Cal fer especial menció al fet de que en moltes situacions i a diferents fases del joc (Veure 
Apartat 5.6 Fases del joc) és del tot impossible donar una justificació objectiva del perquè es 
considera que un moviment és millor que un altre, i tot es basa en una al·legació de sensacions 
i creativitat. D’aquesta forma, reiterem la importància d’una expressió oral que permeti fer 
aquestes justificacions que s’aparten del tot de la vessant matemàtica del joc. 

3.7.- Competència matemàtica 

Les matemàtiques hi són presents en tot moment. En algunes fases en major o menor mesura, 
però no obstant no hi deixen de tenir un pes importantíssim en el desenvolupament del joc.  

                                                           
7 Pràctica tradicional, existent ja a més de 60 països consistent en el tractament no tant sols a nivell estètic sinó 
espiritual de les flors. 
8 A nivell amateur la categoria arriba fins a sisè Dan, reservant el setè Dan com a nivell honorífic. No obstant, a nivell 
professional, la categoria arriba fins al novè Dan, categoria atorgada als grans mestres del joc. També existeix la 
categoria desè Dan a nivell honorífic.   
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Per una banda les tenim presents en la creació de formes geomètriques elegants, o dit en 
l’argot del joc, en la utilització de “bones formes”9. Aquestes formes no són més que estructures 
que formen les pedres entre elles, i que generalment aporten funcions molt més adients que 
d’altres considerades poc útils10. 

Per altre banda tenim el tancament de les fronteres o yose, considerada la fase més purament 
matemàtica del joc. L’habilitat de saber prioritzar les jugades més grans, tenint la capacitat de 
comptar els punts que un mateix pot generar o prendre al rival, tot considerant el mantenir la 
iniciativa establint un ordre en el que primer es jugarà allò que forci la resposta del rival és clau 
per a l’èxit en aquesta fase final del joc. D’aquesta manera, es pot fer la lectura de quin ordre 
es vol establir per fer el tancament el millor possible, arribant a considerar el factor de fracció 
de punt. Per explicar aquest concepte, l’exemple més senzill recau amb que un Ko11 en el fons 
val mig punt. L’explicació consisteix en que el fet de que capturem una pedra equival a guanyar 
un punt, però després haurem de tornar a jugar-hi per tancar-lo (evitant que el rival hi jugui al 
cap de dos torns). D’aquesta manera s’hi han hagut d’invertir dues jugades per aconseguir-ne 
el punt, fent que a la pràctica el valor final guanyat sigui de mig punt. 

També a les lluites o curses de llibertats12, és imprescindible fer el càlcul de qui es troba en una 
situació avantatjosa en quant a nombre de llibertats de cara a enfrontar-se a una lluita amb 
garanties. Fer aquest recompte de llibertats per saber qui capturarà a qui pot semblar senzill a 
primer cop d’ull. No obstant la dificultat recau en ser capaç de fer aquesta lectura abans no 
s’hagi desenvolupat la situació en la que ens podríem trobar en desavantatge, de cara a 
continuar en una línia o trobar alternatives viables. 

3.8.- Competència artística i cultural  

És inevitable introduir-se en el món del Go sense sortir-ne coneixent millor la cultura Oriental. 
En primer lloc, tal i com ja hem comentat amb anterioritat, al tractar-se d’un joc mil·lenari 
l’acompanyen centenars de proverbis, històries i llegendes directament relacionades, que no es 
basen únicament en relats propis del joc, sinó en situacions en les que el Go ha tingut papers 
rellevants en la forma d’actuar de les persones. Se’n diu a diverses llegendes, que el Go ha 
estat utilitzat com a eina de mediació per evitar batalles, en les que les disputes per territori 
s’han basat en el resultat d’una partida de Go. És per tant, molt interessant anar introduint 
aspectes culturals a mesura que es va ensenyant el joc, fet que propicia un interès per la 
història i la cultura oriental en general. 

3.9.- Competència d'aprendre a aprendre 

La síntesi que proporciona el Decret 143/2007 en quant a aquesta competència sembla 
directament redactada per adaptar-se al que inclou el Go en aquest aspecte de la formació de 
l’alumnat. És per això que a continuació citem textualment el que se’n diu: 

“En síntesi, aprendre a aprendre implica la consciència, gestió i control de les pròpies 
capacitats i coneixements des d'un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant 
el pensament estratègic, com la capacitat de cooperar, d'autoavaluar-se, i el maneig eficient 
d'un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual, i tot això es desenvolupa per mitjà 
d'experiències d'aprenentatge conscients i gratificants, tant individuals com col·lectives”.13 

Només podem afegir que aquest procés d’aprenentatge, es realitza de forma progressiva amb 
fites sempre assolibles, i que el límit se’l posa el propi estudiantat, donat que el joc en sí no en 
té.  

 

                                                           
9 Honte: La jugada correcta en una posició local determinada, que no deixa debilitats que puguin ser aprofitades pel 
rival més endavant. 
10 Dango: Grup de pedres formant una massa informe. Se’l considera un grup amb pèssima forma. 
11 Veure apartat 5.3.- Metodologia per a l’ensenyament de les regles del Go: La regla del Ko.  
12 Semeai: Una lluita o cursa entre dos grups per la vida o la mort, en el que la quantitat de llibertats disponibles de 
cada un determina el resultat de la mateixa. 

13
 Extret textualment del Decret 147/2007. 
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3.10.- Tractament de la informació i competència di gital 

Pel que fa a aquesta competència bàsica, cal valorar que a Internet s’hi pot trobar infinitat de 
documentació referent al Go (majoritàriament en anglès). Caldrà doncs saber gestionar tota 
aquesta informació, i al mateix torn concretar la cerca de la mateixa de cara a poder resoldre 
dubtes concrets i contrastar-los amb altres punts de vista, donat que recordem, en el Go hi 
poden haver dues visions d’una mateixa situació totalment vàlides, i analitzar-la des de 
diferents fronts ajudarà a entendre quina solució s’adequa més als interessos del propi jugador. 
També des de fa uns anys, es comença a disposar d’una col·lecció de llibres editats en castellà 
i en anglès que ajuden a desenvolupar-se en el joc no només a través d’Internet. A més a més, 
hi ha diversos servidors de Go que permeten jugar partides i interactuar amb gent de tot el món, 
com per exemple per citar-ne els dos més famosos, KGS Go Server, o el Pandanet IGS. 

3.11.- Competència d'autonomia i iniciativa persona l 

Tal i com s’especifica al decret, aquesta competència implica involucrar-se amb altres persones, 
obligant a disposar de les habilitats socials necessàries per relacionar-se, cooperar i treballar 
en equip, tal i com hem comentat a l’apartat de les propietats específiques del Go, així com 
valorar crítica i constructivament les idees dels companys, dialogant i negociant, i al mateix torn 
fent ús de l’assertivitat necessària per donar les pròpies opinions a la resta. També hi tenim 
implicats factors com la motivació i una actitud positiva vers els canvis, essent necessari tenir 
una visió flexible per adaptar-s’hi i mantenir un ambient de cooperació i treball en grup positiu.  

El repte que implica doncs iniciar-se en el Go crea la necessitat de plantejar-se objectius i 
afrontar els problemes trobant solucions a mesura que aquests van apareixent, arribant a punts 
en els que és imprescindible fer una modificació dràstica de l’enteniment i plantejament del joc 
per tal d’evolucionar en maduresa i comprensió. 

3.12.- Competència social i ciutadana 

Serà imprescindible per a una bona cohesió dins del grup que l’alumnat adopti actituds de 
flexibilitat, solidaritat, interès i tolerància per superar inhibicions i prejudicis i rebutjar tot tipus de 
discriminacions degudes a l’edat, a la raça, el sexe i a diferències de caràcter físic, psíquic, 
social i altres característiques personals. El joc permetrà involucrar tots aquests aspectes en 
base al que s’ha tractat en els apartats d’autoestima i la humilitat. 
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4.- Unitat didàctica: El Go 

Programació didàctica: Competències, objectius, con tinguts, criteris d’avaluació, Atenció a la diversi tat . 
Grup Classe  Durada  Període  Curs Escolar  Professor/a  

Primària i/o Secundària 12 hores (1 hora setmanal)  Trimestral  2010/2011 Hugo Valls 
Àrees/Matèries  Títol i Justificació de la Unitat  

Transversal: Activitats extraescolars i complementàries. Vine a jugar al Go. Activitat interdisciplinar. 
Objectius d’aprenentatge  Competències 

Bàsiques 
Continguts  Criteris d’avaluació  

O1. Aprendre les regles del joc, 
entenent-les, aplicant-les i respectant-
les. 

CB1. Competència 
comunicativa lingüística 
i audiovisual: (O1, O2, 
O5) (C1, C2, C4, C5, 
C6, C12) 

C1. Aportació crítica i constructiva a les 
explicacions dels companys 

CA1. Aporta amb coherència i respecte 
explicacions que ajuden als seus 
companys a entendre els continguts. 
(O4, O5, O6) 

O2. Comprendre i produir missatges 
amb propietat mitjançant la llengua oral 
i escrita. 

C2. Aprenentatge i aplicació de les regles 
del joc. 
  

CA2. Aplica correctament les regles del 
joc. (O1) 

O3. Valorar positivament la derrota i 
mostrar humilitat amb la victòria. 

CB6. Competència 
d'autonomia i iniciativa 
personal (O3, O4, O5, 
O6, O11) (C2, C4, C6, 
C7, C10, C11) 

C3. Utilització d’eines informàtiques per a la 
cerca de documentació i l’ús d’aplicacions 
client-servidor. 

CA3. Realitza cerques de documentació 
amb criteri, fent ús d’eines informàtiques 
com a recolzament. (O5, O15) 

O4. Relacionar-se socialment amb 
altres persones dins i fora de l’àmbit del 
joc. 

C4. Elaboració del material necessari per a 
jugar a Go. 

CA4. Construeix un taulell de Go 
manipulant la fusta i el plàstic amb les 
mides adequades basant-se en un 
model. (O9, O11, O12) 

O5. Participar activament en les 
activitats de grup i de cooperació. 

C5. Utilització del llenguatge oral tant per 
expressar-se com per relacionar-se amb 
els companys de l’aula dins i fora de l’àmbit 
del joc. 

CA5. Proposa preguntes adequades al 
nivell i contingut de la matèria i les resol 
correctament. (O1, O2, O5, O6) 

O6. Gaudir aprenent el joc, i col·laborar 
amb els companys per fer-ho. 

CB3. Competència 
artística i cultural (O6, 
O7) (C7, C12) 

C6. Execució de les explicacions del 
professorat. 

CA6. Executa correctament les 
explicacions del professorat (O1, O3, 
O5, O6, O7, O9, O11) 

O7. Conèixer i respectar altres 
representacions artístiques i culturals  
 
 
 

C7. Utilització de valors com la 
responsabilitat, solidaritat, cooperació, etc. 
per al desenvolupament de l’aprenentatge 
cooperatiu. 

CA7. Coopera amb el seu grup 
d’aprenentatge i participa en les tasques 
del grup. (O4, O5, O6) 
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O8. Adoptar actituds d’interacció social 
positives, rebutjant prejudicis i 
discriminacions de qualsevol tipus.  

CB7. Competència 
social i ciutadana (O5, 
O6, O8, O9) (C1, C7, 
C9, C10) 

C8. Demostració dels coneixements 
adquirits i posada en pràctica dels 
mateixos. 

CA8. Posa en pràctica els coneixements 
que adquireix al llarg de les sessions. 
(O10, O12, O13, O14, O15) 

O9. Utilitzar el material i fer-se 
responsable de la cura i el bon ús del 
mateix. 
O10. Adquirir i valorar la relació 
d’esforç-aprenentatge, així com la 
satisfacció que se’n deriva.  

CB4. Competència 
d'aprendre a aprendre 
(O1, O4, O10, O11, 
O12) (C1, C2, C3, C6, 
C8, C11) 

C9. Utilització de les mesures de seguretat 
al taller de tecnologia. 

CA9. Utilitza correctament les eines i 
materials del taller de tecnologia, 
seguint les mesures de seguretat 
adequades i en té cura. (O1, O9, O11, 
O12) 

O11. Fer ús de les mesures de 
seguretat adequades a les eines i 
materials que es manipulen al taller de 
tecnologia. 

C10. Adequació al comportament necessari 
per a un ambient de treball propici i a la 
vegada ociós. 

CA10. Participa en l’adquisició d’un 
ambient propici per a l’estudi i l’oci, 
trobant-ne l’equilibri entre treball i 
esbarjo. (O1, O3, O4, O5, O6, O7, O8, 
O10) O12. Utilitzar correctament aparells de 

dibuix i mesura i de manipulació de 
fusta i plàstic. 

CB2. Competència 
matemàtica (O1, O12, 
O13, O14) (C2, C4, C6, 
C8) O13. Comptabilitzar els punts finals de 

la partida i declarar-ne el vencedor 
C11. Valoració del progrés en el procés 
d’esforç-aprenentatge. 

CA11. Valora el seu propi progrés i 
extreu resultats en la mesura que 
s’esforça. (O10, O14, O15) O14. Calcular seqüències simples i 

determinar l’efectivitat d’un moviment 
O15. Utilitzar aplicacions informàtiques 
per enfrontar-se amb jugadors de tot el 
món. 

CB5. Tractament de la 
informació i 
competència digital: 
(O1, O15) (C2, C3, C8) 

C12. Apreciació i respecte per diferents 
representacions artístiques i culturals 

CA12. Valora els coneixements que 
adquireix relacionats amb altres cultures 
i representacions artístiques i les 
respecta. (O7, O8) 
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Metodologia i Seqüència Didàctica  

Descripció de les Activitats Materials/Re
cursos  

Org. Social  Temps  Atenció Diversitat  Sessió  

In
ic

ia
ls

 

Act 1. Presentació del joc. Història i valors. Aula/Lectura 
facilitada pel 
professorat 

Grup /Individual 15 minuts 
Explicació individualitzada 
Aprenentatge Cooperatiu 

1 Act 2. Iniciació al joc. Explicació de les regles. 
Aula 

Grup/Individual 15 minuts 
Act 3. Presentació de les diferents mides dels taulells 

Parelles 
5 minuts 

Act 4. Atari-Go 25 minuts 

D
es

en
vo

lu
pa

m
en

t 

Act 4. Repàs de les regles. Preguntes relacionades amb 
la història del Go. 

Aula 

Grup 15 minuts 
Explicació individualitzada 
Aprenentatge Cooperatiu 

2 Act 5. Atari-Go i revisió de jugades per part del 
professorat Parelles 

45 minuts/Canvi 
de parelles cada 

10 minuts 
Act 6. Lectura d’una llegenda14 

Aula 

Grup 
10 minuts Explicació individualitzada 

Aprenentatge Cooperatiu 
3 

Act 7. Explicació del mètode Rengo 10 minuts 
Act 8. Atari-Go amb Rengo i revisió de jugades per part 
del professorat Grups de 4 

40 minuts/Canvis 
de parella cada 

20 minuts 

Combinació d’alumnat 
avançat amb els que 
presentin dificultats 

Act 9. Iniciació al glossari de paraules japoneses 
adequades a conceptes (Sente, Gote, Atari, etc) 

Aula 

Grup 10 minuts 
Explicació individualitzada 
Aprenentatge Cooperatiu 

4 
Act 10. Explicació de conceptes que hagin pogut 
aparèixer a les partides (Atari a un punt de la línia, 
escales, xarxes, etc). Introducció al Handicap. 

Grup 10 minuts 
Explicació individualitzada 
Aprenentatge Cooperatiu 

Act 11. Atari-Go Parelles 40 minuts Incorporació de handicap 
Act 12. Construcció d’un taulell de Go15 
 
 
 
 
 

Aula de 
Tecnologia 

Parelles 3 hores 

Grups 
heterogenis/Confecció 

amb materials més 
senzills de manipular 

5 
6 

7 

                                                           
14 Als següents dos enllaços s’hi pot trobar extensa informació al respecte traduïda al castellà: http://es.scribd.com/doc/2310976/Go-Igo-Baduk-Weiqi-Esp-Pernia-Horacio-A-Las-Escuelas-de-Go i 
http://es.scribd.com/doc/16270184/GOLibros-El-Go-Historia-y-principios-basicos-Horacio-A-Pernia 
15 Veure apartat 6.- Manual d’activitats al taller de tecnologia: Construcció del material necessari. 
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Act 13. Lectura d’una llegenda i iniciació als proverbis 
adequant-los als conceptes que han anat apareixent. 

Aula Grup 
10 minuts 

Explicació individualitzada 
Aprenentatge Cooperatiu 

8 
Act 14. Repàs dels conceptes que han aparegut, 
explicació de l’objectiu final del joc i glossari de paraules 

20 minuts 
Explicació individualitzada 
Aprenentatge Cooperatiu 

Act 15. Primera partida de Go en taulells de 9x9 (els 
propis que ha construït l’alumnat, si s’escau) 

Aula Parelles 
homogènies 

30 minuts Grups homogenis 

Act 16. Partida de Go 9x9 amb anàlisi al final. 
Incorporació de vocabulari al glossari. 

Aula 
Parelles 

homogènies 
1 hora Grups homogenis 9 

Act 17. Lectura d’una llegenda i repàs del glossari 

Aula Grup 

10 minuts - 

10 

Act 18. Explicació de les categories. Adquisició del rang 
30 Kyu per part de l’alumnat i explicació de com jugar 
per internet. 

10 minuts 
Tothom comença a 30 

Kyu 

Act 19. Partida de Go 9x9 per internet mitjançant el 
client servidor Kgs Go Server o Pandanet IGS 

Aula 
d’informàtica 

Individual 40 minuts - 

F
in

al
s 

Act 20. Torneig de Go amb sistema Suís o McMahon en 
funció de la viabilitat de les categories que hagi adquirit 
l’alumnat jugant per internet. 

Aula Parelles 
heterogènies 

1 hora amb 15 
minuts per partida 

Grups heterogenis 11 

Act 21. Finalització del torneig. Entrega de premis 
(llibres/material) i adjudicació de categoria. Clausura del 
taller. 

Aula 
Parelles 

heterogènies i 
Grup 

1 hora amb 15 
minuts per partida 

Grups heterogenis 12 
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5.- Guia del professorat per a l’ensenyament del Go  
 
5.1.- Materials necessaris 
 
Abans de començar a descriure el funcionament del joc, és important aclarir el material 
necessari per jugar-hi. 

Caldrà doncs, un taulell format per 19 línies horitzontals i 19 línies verticals que es creuen 
formant 361 interseccions.  

 

 

Finalment, dos jocs de pedres, unes negres per al jugador A i les altres blanques per al jugador 
B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb aquest material disponible, ja es pot iniciar una partida.  

5.2.- Funcionament del joc 

En el joc, tal i com ja hem esmentat, hi participen dos jugadors. La partida s’inicia amb el taulell 
net, és a dir amb les 361 interseccions lliures de pedres. Els jugadors es tornen per col·locar 

Figura 2: Taulell de Go de 19x19 

Figura 3: Joc de pedres blanques i negres. 



Aplicacions educatives del Go i la seva inserció als instituts de secundària.  19 

 

pedres alternativament, començant per el jugador amb les pedres negres que obrirà la partida 
col·locant una de les seves pedres a una de les interseccions. A continuació ho farà blanc, 
podent ocupar qualsevol intersecció que no hagi ocupat prèviament negre. Així doncs al llarg 
de la partida, el taulell s’anirà omplint de pedres a mesura que ambdós jugadors vagin ocupant 
les interseccions lliures, com es pot veure a la següent imatge (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

El funcionament és molt simple, i les poques normes16 de les que consta el joc fan possible que 
se’n pugui aprendre el funcionament en qüestió de cinc minuts. Cal esmentar que hi ha 
diferents mides de taulell, que ens permeten una evolució progressiva en l’aprenentatge del joc. 
Les mides estàndard són de taulells de 9x9, 13x13, i 19x19 interseccions, de forma que un 
jugador novell començarà jugant en un taulell de dimensions reduïdes, per iniciar-se en les 
facetes més bàsiques del joc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.- Metodologia per a l’ensenyament de les regles  del Go 

Cada jugador pot fer una acció per torn. Les possibles accions són col·locar una pedra o 
passar. Un cop posades les pedres ja no es podran moure del taulell, a no ser que siguin 
capturades. 

                                                           
16

 En aquest projecte ens basarem en les normes japoneses. A l’annex III: Tipologia de normes, s’expliquen les 
diferències i similituds dels principals sistemes existents. 

Figura 4: Distribució de pedres sobre les interseccions 

Figura 5: Taulell de dimensions 9x9 
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D’aquesta manera, la norma de la captura consisteix en el següent: 

En primer lloc, cal definir el concepte de llibertat. Quan col·loquem una pedra al taulell, aquesta 
queda rodejada per un número determinat d’interseccions lliures amb les que té contacte a 
través de les línies del tauler. En el cas de la imatge de l’esquerra (figura 6), en el que la pedra 
col·locada compta amb quatre “llibertats”, mentre que a la imatge de la dreta (figura 7), veiem 
una pedra amb només tres llibertats, ja que està situada a un dels límits laterals del taulell. 

 

Una pedra serà capturada quan queda completament rodejada per les pedres del rival, o dit 
d’una altre manera, quan no li queda cap intersecció lliure o llibertat. A la imatge de l’esquerra 
(figura 8), veiem com blanc ha rodejat completament la pedra negra, deixant-li una única 
llibertat (la intersecció immediatament superior E6). A la imatge de la dreta (figura 9), observem 
com un cop blanc ha ocupat aquesta intersecció, la pedra negra ha quedat capturada i és retira 
del taulell. 

 

 

 

 Figura 6: Pedra amb 4 interseccions lliures Figura 7: Pedra amb 3 interseccions lliures 

Figura 8: Pedra negra pràcticament rodejada per 
complet 

Figura 9: Blanc ha capturat la pedra negra que 
anteriorment es trobava a E5 
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De la mateixa forma, quan un conjunt de pedres del mateix color formen un grup, aniran 
guanyant llibertats, ja que dues pedres connectades (tocant-se en alguna intersecció adjacent) 
es consideren com una única estructura amb llibertats comunes. A la imatge següent (figura 10) 
veiem un grup de tres pedres amb vuit llibertats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, si rodegem les vuit llibertats del grup format per pedres negres, les capturarem 
totes tres. A l’esquerra (figura 11) veiem la situació en què el grup negre només té una llibertat. 
Aquesta situació l’anomenarem amb la paraula japonesa atari, que es podria traduir o 
extrapolar al conegut escac al rei dels escacs, amb la diferència de que el jugador que es trobi 
sota l’amenaça de l’atari no té l’obligació de protegir-se com succeeix als escacs, on com a 
norma s’ha de protegir aquesta situació. Col·locant una pedra negra a la intersecció G5, el grup 
negre adquireix tres llibertats més (G6, H5 i G4) sortint de la situació d’atari. Si en canvi blanc 
juga ocupant aquesta última intersecció lliure, retirarem del taulell les tres pedres de negre, ara 
ja mortes (figura 12). 

 

 

Figura 10: Grup de 3 pedres negres que disposen de 8 llibertats 

Figura 11: Grup de 3 pedres negres amb una 
única llibertat restant 

Figura 12: Blanc captura el grup de 3 pedres negres  
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Regla del Ko: 

Hi ha una situació molt comuna a qualsevol partida de Go anomenada Ko. Aquesta situació es 
produeix quan una pedra que en captura una del rival, queda automàticament en situació 
d’atari, tal i com es mostra a les imatges següents (Figures 13 i 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la imatge anterior (figura 13) veiem com la pedra blanca de la coordenada E5 està sota atari, 
ja que només li queda la llibertat de la intersecció E6. Si negre captura aquesta pedra (veure 
figura 14), la pròpia pedra que ha col·locat per fer la captura està sota atari, donat que només li 
queda una intersecció lliure a la coordenada E5, de forma que blanc podria tornar a capturar-la, 
quedant exactament la mateixa situació que a la imatge superior. Així s’entraria en un bucle 
infinit en el que tots dos jugadors s’anirien capturant successivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per evitar-ho, existeix el que anomenàvem anteriorment com la regla del Ko, que diu que no es 
pot capturar la pedra d’un Ko immediatament després de que ho hagi fet el rival. Així, en la 
situació de la imatge anterior (Figura 14), blanc té prohibit jugar a la intersecció marcada per un 

Figura 13: Situació d’inici de Ko  

Figura 14: Situació de Ko  
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quadrat, podent jugar a qualsevol altre intersecció lliure del taulell. Tal i com hem dit, aquesta 
norma està basada en les regles japoneses. No obstant, hi ha situacions extraordinàriament 
rares que aquesta norma no contempla, i que s’expliquen a l’annex III: Tipologia de normes, 
concretament als l’apartats C.- Normes japoneses: El superko, i D.- Normes de Nova Zelanda: 
El superko posicional. 

Regla del suïcidi:  

La regla del suïcidi diu que està prohibit jugar a una intersecció en el que la pedra col·locada 
quedi automàticament sense cap llibertat, evitant així el que es pot entendre com el suïcidi. Cal 
tenir en compte que la norma és extensiva a grups. 

 Observant la imatge següent (figura 15), blanc tindrà prohibit jugar a la intersecció E5 
(marcada amb una circumferència), donat que estaria col·locant una pedra a un lloc on partiria 
de zero llibertats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final de la partida:  

La partida s’acaba quan ambdós jugadors arriben a la conclusió de que no queda cap punt 
disputable sobre el taulell, moment en el que passen el torn sense fer cap moviment. Cal que 
sigui de mutu acord, donat que ambdós jugadors han de passar consecutivament per a donar 
per finalitzada la partida i començar a comptar els punts per declarar-ne el vencedor. 

5.4.- Objectiu del joc 

La traducció literal del terme xinès Weiqi (围棋) és rodejar, o envoltar, i això pot portar confusió 
amb l’objectiu fonamental del joc, ja que es podria interpretar que es tracta de rodejar les 
pedres del rival i matar-ne tantes com sigui possible. En el Go, el que més pedres captura no té 
per què ser el guanyador de la partida. Així doncs, menjar pedres no és la fi, i tampoc no és 
sempre el mitjà. Així doncs, al que realment es refereix amb a envoltar o rodejar és el territori. 
Definim territori de negre o territori de blanc, com al nombre d’interseccions lliures que queden 
“tancades” dins les fronteres que marquen les pedres d’un color. D’aquesta manera podem 
entendre la funció de les pedres com sentinelles que protegeixen les fronteres d’un territori, 
defensant-lo de la invasió de l’enemic. Amb una imatge aquest concepte queda clar amb més 
facilitat.  

 

Figura 15: Jugada prohibida a E5 (suïcidi)  
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Així doncs, a la imatge de l’esquerra 
(figura 16), veiem que des de la columna A 
fins a la columna C, el territori és de blanc, 
obtenint 27 punts, mentre que des de la 
columna F fins la columna J el territori és 
de negre, obtenint 36 punts. Cal afegir una 
última regla força recent considerant la 
trajectòria del Go, ja que va ser instaurada 
a partir de l’any 1852. Consisteix en donar 
punts addicionals al jugador amb blanques 
abans de començar la partida per 
compensar el desavantatge que provoca 
precisament el fet de no començar. Aquest 
valor ha anat variant al llarg dels anys des 
del seu origen, i a l’actualitat pren un valor 
de 6,5 o 7,5 punts depenent de les normes 
que es segueixin (veure l’Annex III: 
Tipologia de Normes).  

 

 

En un principi el valor del Komi es decideix estadísticament en base als resultats obtinguts per 
centenars de partides realitzades per professionals, de forma que les victòries de blanques i de 
negres s’aproximin al 50%. Quan la partida es juga amb Handicap (veure apartat Atenció a la 
diversitat), aquest valor es deixa en 0,5 punts o es pot suprimir. El Komi no és un nombre enter 

per evitar l’empat o Jigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imatge anterior (figura 17) exemplifica el significat de territori, i difícilment una partida es 
desenvoluparà amb aquesta distribució. Com a exemple real de la distribució final dels punts 
d’una partida podem observar la imatge següent (figura 18) d’un taulell de 19x19, en la que 
blanc guanya per 2,5 punts: 

Figura 16: Territori de blanc i de negre 

Figura 17: Territori de blanc i de negre marcat punt a punt 
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Quan una pedra o grup de pedres del rival queda tancada dins del territori propi, no és 
necessari matar-la rodejant-la literalment. Aquesta pedra es retira al final de la partida i en el 
cas de les normes Japoneses es posa amb el grapat de pedres mortes que es tingui. Quan 
toqui contar els punts, aquestes pedres es col·locaran ocupant el territori del rival, fent que al 
cap i a la fi, el número d’interseccions lliures i per tant de punts que hi hagi dins del seu territori, 
quedi més petit. Un exemple són les pedres que formen el conjunt de la coordenada C4, en les 
que les pedres de blanc són a la pràctica mortes, però a negre no li cal jugar D5 per “rematar-
les”.  

Vist l’exemple, s’entén que la dificultat recau en rodejar territoris el més gran possibles, a la 
vegada que cal evitar o reduir el territori del rival. 

5.5.- Procés d’aprenentatge per novells  

Una vegada explicades les normes, el següent pas és jugar a l’Atari-Go. És un joc en el que les 
normes són les mateixes que al Go, però on el que canvia és l’objectiu. Així doncs, aquest 
consistirà en menjar un nombre determinat de pedres abans que el rival. 

Aquesta activitat la poden dur a terme per parelles, en el que al ser ambdós novells, l’objectiu 
serà menjar una pedra abans de que el rival se’n mengi una de nostra. El joc és ràpid i es pot 
anar repetint diverses vegades, fet que ajudarà a visualitzar l’estructura del taulell i assimilar les 
normes i la creació de grups. És molt interessant que un mateix jugador descobreixi per sí sol 
que estenent una pedra (col·locant-ne una altra a una de les interseccions lliures adjacents), 
aquesta guanya o adquireix més llibertats al estar formada per més d’una única pedra. Així 
doncs, com més gran sigui el grup, més difícil serà matar-lo, però també més difícil serà matar 
una pedra del rival, de forma que s’haurà d’arribar a un equilibri entre atacar i defensar. 

Amb aquest sistema d’Atari-Go, tal i com hem dit, s’aprenen molts conceptes i apareixen 
moltíssimes situacions útils que succeeixen en partides reals. 

Algunes de les jugades tenen nom propi, i és molt important explicar aquests conceptes una 
vegada sorgeixen en una partida. 

Aquests són: 

Figura 18: Distribució de pedres d’una partida real finalitzada 
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Escala  o Shicho: Una de les seqüències que fàcilment permeten visualitzar l’horitzó d’una 
llarga successió de jugades. Consisteix en realitzar una cadena d’Ataris a un grup de pedres 
col·locades en una distribució particular com es mostra a l’exemple de sota. Aquesta situació 
només es produeix quan una pedra o grup en Atari només guanya una llibertat en estendre’s. 

 

A la imatge superior esquerra (figura 19), veiem la situació inicial en la que blanc inicia l’escala 
per capturar la pedra negra, que acabarà amb una seqüència de jugades que provoca una 
inevitable col·lisió del grup de negres amb al lateral superior, on negre no pot seguir estenent-
se ni guanyant llibertats (figura 20). Així, si negre juga B9, blanc a A9 capturarà totes les pedres. 

És una seqüència de molt fàcil lectura, i l’únic factor que s’ha de tenir en compte és per a qui és 
favorable l’escala. Al següent exemple tenim la mateixa situació de partida, però en aquesta 
ocasió hi ha una pedra negra en el recorregut de l’escala (figura 21), fent que es provoqui la 
situació de la imatge de la dreta (figura 22). 

 

 

Figura 19: Situació d’inici d’una escala o shicho Figura 20: Escala o shicho desfavorable per negre 

Figura 21: Situació d’inici d’una escala o shicho 
favorable a negre 

Figura 22: Conseqüència de seguir una escala 
favorable a negra 
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Veiem doncs, que al connectar amb la pedra de la intersecció C8, negre adquireix de cop no 
una sinó 3 llibertats. El resultat no pot ser pitjor per blanc, donada la poca estabilitat i solidesa 
que presenta la seva estructura. D’aquesta forma, llegir la seqüència final abans d’iniciar-la és 
fonamental per saber si interessa o no estendre un grup de pedres en situació de shicho. 

Xarxa o Geta: És una situació en la que una pedra que separa dos grups, pot ser capturada 
amb una única jugada, connectant així els grups prèviament separats. 

 

 

A la imatge de l’esquerre (figura 23) veiem que la pedra negra D4 separa els grups blancs E3 i 
C5. Blanc jugant a C3, tal i com s’observa a la figura superior dreta (figura 24), captura sense 
solució possible per negre, la pedra que tallava ambdós grups anteriorment esmentats. La idea 
d’una xarxa de pescador com a símil d’aquesta captura és una bona forma d’explicar i entendre 
aquest concepte. 

 
Atari a un punt de la línia : Seqüència 
que explica les conseqüències d’estendre 
una pedra que rep un Atari a un punt de 
distància del límit del taulell. A la imatge 
de la dreta (figura 25) valorem la situació 
de partida, i a la imatge següent (figura 26) 
veiem com és inevitable la pèrdua 
d’aquesta pedra tot i estendre-la. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Situació de possible captura amb xarxa o 
geta 

Figura 24: Captura amb xarxa o geta 

Figura 25: Pedra blanca en atari a un punt de la 
línia 
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Observem doncs com la pedra d’E1 està en atari. Si blanc juga F1, continuarà sota atari i negre 
capturarà fàcilment a G1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snap-back: És una situació una mica més complexa de veure, però encara perceptible a nivell 
principiant. Consisteix en la posició creada en jugar una única pedra per capturar-ne una de 
rival, quedant el grup que ha capturar en atari com a resultat de la captura. Així doncs, pot ser 
immediatament capturat per l’altre jugador. 

L’exemple mostra aquesta situació a la imatge de l’esquerra (figura 27), en la que sent el torn 
de negre, les pedres F7 estan en atari, però al mateix torn la pedra d’E5 està en la mateixa 
situació. Si negre captura aquesta pedra, veiem que blanc pot tornar a capturar el grup més 
gran (figura 28) format ara per una pedra més a F5, simplement jugant a E5 (allà on estava 
prèviament la pedra de blanc). 

 

 

Figura 26: Conseqüència d’estendre una pedra en atari a un punt de la línia 

Figura 27: Posició de pedres negres en atari amb 
una pedra blanca també en atari 

Figura 28: Posició d’snap-back per blanc jugant a E5 
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Dos ulls:  Possiblement el concepte més important i a la vegada el que més mal de caps 
propicia en una partida en situacions de vida o mort d’un grup de pedres. L’exemple més clar 
ve donat per la situació en el que un grup de pedres que es troba completament rodejat pot 
viure incondicionalment. El que necessita és fer impossible pel rival ser capturat aplicant la 
regla de que únicament es pot jugar una pedra cada torn. Sense entrar en detalls de com 
arribar a aquesta situació, només mostrarem el resultat final del que és el propi concepte, donat 
que l’aprenentatge d’aquest concepte és posterior a un cert coneixement previ del joc, donada 
la seva dificultat. 

A la imatge següent doncs (figura 29), mostrem com per tal de capturar les pedres de negre, 
blanc hauria de jugar simultàniament a D5 i a F5. A més a més, hauria de jugar a dos 
interseccions en les que blanc, jugant-hi, estaria en contraposició a la regla del suïcidi. Com 
que fer-ho està terminantment prohibit, es diu que el grup de negre està “viu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.- Fases del joc 

Cal diferenciar tres fases del joc en el que intervenen diferents capacitats intel·lectuals. 
Aquestes són la fase inicial o d’obertura (fuseki), la fase intermèdia o de lluita (chuban) i la fase 
final o de tancament (yose)  

A la fase inicial, la partida està totalment oberta i les possibilitats són infinites. Aquí és on 
intervindran factors com la creativitat i un plantejament genèric per tal de donar una estructura 
elegant i en base a un estil propi de joc que dugui a un propòsit concret. Evidentment cada 
jugador pot fer els primers moviments allà on vulgui, però hi ha certs punts que per començar 
s’adeqüen més al que pot observar i entendre un jugador novell. Així doncs, per ordre 
d’optimització de les jugades, s’acostuma a jugar inicialment al voltant dels hoshis de les 
cantonades, per anar passant progressivament als laterals, i finalment al centre del taulell. 
Aquest fet ve justificat per una raó molt senzilla, i és la quantitat de pedres que es requereixen 
per tancar un territori amb el mateix número de punts a cada zona. 

 

Figura 29: Situació de vida per negre tot i estar 
rodejat pel fet de comptar amb dos ulls 
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Així, com veiem a la figura de la inferior (figura 30), calen 12 pedres per tancar un territori amb 
9 punts a dins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altre banda, com podem observar a la figura inferior esquerra (figura 31), calen únicament 
9 pedres per tancar un territori idèntic de 9 punts. 

Finalment a la figura inferior dreta (figura 32) veiem com per tancar un territori de 9 punts a la 
cantonada, amb 6 pedres n’hi haurà prou. 

 

És per aquest motiu doncs, que les jugades inicials es fan al voltant del punt 4-4 en un taulell 
de 19x19, i al voltant del 3-3 en un taulell de 9x9 

No han de passar un nombre determinat de jugades per a que s’iniciï la segona fase del joc 
anomenat com dèiem, lluita o chuban Aquesta fase comença en el moment que s’inicia la 
primera batalla al joc. No s’ha de confondre amb els contactes directes i les pedres que es 
mengen quan s’originen els josekis, donat que en el fons aquestes són jugades d’intercanvi. La 

Figura 30: Nou punts al centre del taulell 

Figura 31: Nou punts al lateral del taulell Figura 32: Nou punts a la cantonada del taulell 
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lluita realment comença quan s’originen invasions o atacs a grups de pedres a nivell local, 
moment a partir del qual intervenen factors com el càlcul i la planificació d’una estratègia 
basada en la situació local i genèrica del taulell. 

Finalment, la fase de tancament o yose, comença pràcticament quan no queden grans disputes 
per lliurar a nivell de grans territoris a ser envaïts, i bàsicament el que queda restant consisteix 
en acabar de tancar i delimitar les fronteres que han resultat com a conseqüència de les 
jugades de cada oponent al llarg de la partida. En aquesta fase la ordenació de les jugades i el 
càlcul numèric seran factors clau per sortir-ne avantatjat.   

A totes les fases caldrà tenir en consideració un factor determinant i que permet mesurar de 
forma molt efectiva la maduresa d’un jugador, consistent en tenir la capacitat de diferenciar 
entre una “jugada gran” i una “jugada necessària”. Amb el primer concepte, s’entén com a 
jugada gran aquella que ocupa un espai rellevant en quant als punts que pot arribar a 
aconseguir, com per exemple jugades a prop de les cantonades o els laterals. Per contra, una 
jugada necessària serà aquella que requereix una resposta urgent, que tot i semblar més petita 
que jugar a altres bandes del taulell, pot propiciar el desencadenament d’una seqüència en la 
que la situació final sigui molt més desfavorable que no jugant-hi. 
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6.- Manual d’activitats al taller de tecnologia: Co nstrucció del material 
necessari 

A continuació es detallarà el procés de construcció d’un taulell de Go. Cal afegir prèviament, 
que l’AEGO (Assossiació Espanyola de Go) facilita tot el material necessari per a realitzar 
activitats relacionades amb la impartició del Go, i que per tant en cap cas la falta de recursos 
per a la fabricació d’aquests materials serà un impediment per a dur a terme l’activitat Vine a 
jugar a Go. 

En primer lloc caldrà decidir les dimensions del taulell que es voldrà fabricar. És recomanable 
començar fent-ne un de 9x9, però depenent del curs/nivell al que estigui adreçada l’activitat, es 
podrà fabricar el de 13x13 o el de 19x19 si s’escau. 

Nosaltres detallarem el procés per a la confecció d’un de 9x9, no obstant només caldrà 
extrapolar el procediment per a taulells de dimensions superiors, considerant que cada 
quadrícula ha de mesurar aproximadament 2,2x2,4 cm2. Amb els següents tres enllaços en els 
es pot descarregar directament un pdf amb les línies marcades directament preparat per a 
imprimir, per als taulells de totes les dimensions. 

9x9: http://www.mexgo.org.mx/images/TABLERO%20GO%209x9.pdf 
13x13: http://www.mexgo.org.mx/images/TABLERO%20GO%2013x13.pdf 
19x19: http://www.mexgo.org.mx/images/Tablero%20GO%2019x19.pdf 
 
Fase 1: Selecció dels materials: 

Hi ha diversos materials que ens poden servir per fabricar un taulell per a que aquest compleixi 
la seva funció. En primer lloc, el podem fabricar (de forma molt rudimentària) amb una simple 
cartolina Din-A4 i imprimint-hi el pdf que suggeríem anteriorment. També es pot utilitzar una 
peça de roba, de tapisseria, de tela encerada o de teixit sintètic (com per exemple mitjançant 
un cobretaula senzill, del que en poden sortir molts taulells) i senzillament marcar les línies 
necessàries amb un retolador permanent. Aquest tipus de confecció resulta molt senzill i és 
adequat per atendre a la diversitat.  

Considerant la possibilitat de que sigui el propi alumnat qui decideixi amb quin material vol 
confeccionar el taulell, en base a les necessitats que es plantegen, passarem a detallar com 
confeccionar-ne un amb fusta. 

Fase 2: Dimensions: 

Com hem esmentat anteriorment, cal que les quadrícules siguin rectangulars i no pas 
quadrades, això és degut a que quan ens posicionem davant d’un taulell de Go, la deformació 
produïda per la perspectiva permet visualitzar quadrats en comptes de rectangles. Aquestes 
mesures seran aproximadament de 2,2x2,4 cm2, mesura que dependrà de les dimensions de 
les pedres de les que es disposin. Per fer-nos una idea, quan col·loquem dues pedres en 
interseccions consecutives, no s’han d’arribar a tocar. 

Així doncs, per al cas del taulell de 9x9 interseccions, caldrà considerar espai suficient per a 
que hi càpiguen 8 quadrícules amb una dimensió total de 17,6x19,2 cm2, deixant 1,5 cm de 
marge lateral a cada banda per poder col·locar les pedres que quedin al límit del taulell, 
quedant un total de 20,6x22,2 cm2. 

Fase 3: Tractament dels materials: 

Aquesta fase es desenvoluparà d’una manera o altre depenent del tipus de fusta que s’esculli. 
Tenint en compte que els taulells reals de Go es fan de fusta massissa de gran espessor, serà 
millor com més gruixuda i compacta sigui, donat que amb el temps, les fustes primes s’acaben 
ondulant i fan impossible col·locar les pedres sense que aquestes es moguin. No obstant, 
entenent que aquesta és una limitació que dependrà dels recursos del centre, en el fons es pot 
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treballar amb qualsevol tipus de fusta. Com a suggeriment, proposem utilitzar fusta fenòlica17, 
que a part de la consideració de llur resistència, té unes vetes molt definides que un cop aplicat 
el vernís, li dona un molt bon acabat al taulell. 

Un cop tallat el taulell amb les dimensions abans esmentades, caldrà llimar-lo fins que la 
superfície quedi completament llisa, per a continuació aplicar-hi vernís diluït amb aigua en el 
sentit de la veta. 

Fase 4: Dibuix de la graella: 

Un cop assecat el vernís, es marcaran amb llapis les 19 línies verticals, deixant 1,5 cm de 
marges laterals. Aquestes línies hauran d’estar separades entre elles per 2,4 cm de longitud. 
Repetirem el procediment per a les línies horitzontals, deixant en aquest cas 2,2 cm, i a partir 
d’aquí ja podem fer la marca definitiva de la graella utilitzant un retolador negre. Aquest punt 
també es podria marcar mitjançant un soldador de soldadura tova, depenent del tipus de fusta. 

També caldrà marcar els punts estrella o hoshi, fent ressaltar aquestes interseccions, per 
finalment aplicar una última capa de vernís per protegir la tinta, deixant-lo definitivament 
enllestit.  

  

                                                           
17

 Fusta formada per diverses làmines enganxades amb vetes en diferents sentits, fet que li proporciona 

molta resistència. 
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7.- Conclusions 
 
El joc del Go s’ha estat difonent de forma lenta però contínua al llarg dels últims anys a 
Catalunya. Ja són diversos centres cívics i casals d’estiu que inclouen aquest joc com a 
activitat lúdica i d’aprenentatge per ensenyar els valors i desenvolupar les qualitats que hem 
anat comentant al llarg d’aquest treball. També s’ha posat en pràctica amb èxit a alguns 
centres escolars i s’està promovent per part de diversos col·lectius l’ensenyança del joc en 
nens petits i en alumnes de 1r d’ESO amb dificultats d’aprenentatge o d’adaptació al sistema 
escolar. 

Fins fa pocs anys, era un joc reservat majoritàriament per a l’estudiantat universitari, 
concretament de les branques de ciències, facultats en les que avui dia propicia un gran interès, 
però poc a poc això ha anat canviant i el joc del Go s’està deixant veure en altres entorns no 
universitaris que fan preveure una gran difusió, encara lluny del nivell dels Escacs a Occident, 
però amb signes de millora. 

Així doncs, com a objectiu addicional d’aquet treball, intentem també promoure i donar a 
conèixer aquest joc que disposa d’un ventall infinit de possibilitats, que es pot jugar a totes les 
edats (al Japó s’utilitza com a eina terapèutica per a gent gran amb problemes de memòria), i 
que permet gaudir-lo a tots els nivells, tant quan som principiants com quan ja hi hem adquirit 
certa experiència.     



Aplicacions educatives del Go i la seva inserció als instituts de secundària.  35 

 

8.- Bibliografia 
 
http://www.fortunecity.es/imaginario/leyendas/287/intro.htm 

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/competencies_eso.pdf 

http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/8/espannol/Art_8_82.pdf 

http://www.elcercado.org/cgoindice.htm#PROBLEMA 

http://www.dezoo.com.ar/pi/pi/go.html 

http://juegosdetablero.tripod.com/egcc1-04.html 

http://dialnet.unirioja.es 

http://senseis.xmp.net/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Go#Origen_en_China 

http://yeschinatour.com/china-guides/chinese-culture/four-arts-chinese-literati/ 

http://www.andalucia-
go.org/index.php?page=aprenderAPensar&PHPSESSID=726260dde6e22039d6219471c1e67d
0b 

http://gobase.org/ 

http://www.sinciforma.com.es/detup/index.php?var=introgo.html 

http://www.mangaes.com/ocio/01036-introduccion-al-go/ 

http://es.groups.yahoo.com/group/espago/message/4071 

http://carnicer.geekisp.com/imoyo/htdocs/ 

http://www.clubgomadrid.org/articles/terminosjapones.php 

http://www.andalucia-
go.org/index.php?page=material&PHPSESSID=007ea3524a394f6f435e6a1cad29fec5 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/2492322/Como-hacer-un-tablero-de-
go.html 

http://www.bamsoftware.com/go/board.html 

http://www.martinbr.com/go/tablero-de-eurisko/ 

http://www.mexgo.org.mx/jugar.html 

http://es.scribd.com/doc/2310976/Go-Igo-Baduk-Weiqi-Esp-Pernia-Horacio-A-Las-Escuelas-de-
Go 

http://es.scribd.com/doc/16270184/GOLibros-El-Go-Historia-y-principios-basicos-Horacio-A-
Pernia 

http://www.fortunecity.es/imaginario/leyendas/287/espbook.htm 

Andrew Grant's Go History Pages, Andrew Grant 
Appreciating Famous Games, Ohira Shuzo, The Ishi Press, Inc. 
Go Art and Philosophy, Hajime Okada 



Aplicacions educatives del Go i la seva inserció als instituts de secundària.  36 

 

Go in the Classics, Donald Potter 
Go Winds, Yutopian Enterprise's 
GO World, The Ishi Press, Inc. 
History of Baduk, International Baduk System Co.,Ltd 
Japanese Prints and the World of Go, William Pinckard, Kiseido 
The Game of Go: “Speculations on its Origins and Symbolism in Ancient China”, Peter Shotwell 
The Sunjang Go, John Fairbairn. L’article és part del material del GoGoD CD, disponible a 
www.gogod.demon.co.uk, © Games of Go on Disk. 
Prisioneros con dilemas y estrategias dominantes, Teoría de juegos, Jordi Deulofeu 


