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Ara Matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor 

1.Patró de repetició 
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1. Recerca de regularitats 

 

 
 

Fes altres sèries que segueixin el mateix patró, 
però amb elements diferents. 
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1. Recerca de regularitats 

Patró Quadrats grocs Quadrats verds Quadrats en total 

1 mòdul 2 1 3 

2 mòduls 4 2 6 

3 mòduls        

4 mòduls       

5 mòduls       

6 mòduls       

7 mòduls       

8 mòduls       

Analitza la sèrie i omple la taula: 

1 mòdul    2 mòduls 

Quants quadrats grocs hi hauria en 10 mòduls? I verds? I en total? 
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Esbrina quins patrons has vist  a les sessions 
anteriors? 

 

– Operacions 

– Geometria de l’espai 

– Geometria plana 

 

2.Anàlisi patrons sessions anteriors 
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• A la sessió OPERACIONS, activitat Arc de Sant 
Martí, vàrem veure la regla de compensació 
per a multiplicar i sumar, i també el patró que 
seguien els perímetres dels rectangles d’igual 
àrea (menor perímetre quan les dimensions 
són mes semblants).  

• Encara que no es va tractar, es poden buscar 
patrons a la taula de multiplicar completa que 
millora molt la profunditat de la comprensió 
del producte. 

 

2. Anàlisi patrons sessió 1 
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• En la sessió GEOMETRIA DE L’ESPAI, la 
propietat dels poliedres convexos “cares + 
vèrtexs = arestes+2”, el nombre d’arestes d’un 
prisma es múltiple de 3 i d’una piràmide es 
múltiple de 2.  

• La mateixa estratègia per obtenir tots els 
productes de dos nombres que donin 100 
(àrea dels rectangles), es pot utilitzar per 
trobar els productes de 3 xifres que donen 36 
(volum dels prismes rectangulars).  

 

2. Anàlisi patrons sessió 2 
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• Pel que fa als polígons regulars que enrajolen, 
es va veure que, la suma dels angles interiors 
dels polígons que conflueixen en un vèrtex ha 
de ser exactament de 360°. L’ enrajolat final 
que s’obté es un patró geomètric. 

 

2. Anàlisi patrons sessió 3 
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Els angles interiors del pentàgon, 108° i 135° no 
permeten enrajolar el pla.  

En el cas del pentàgon 

 108+108+108 = 324  o 
 108+108+108+108=432 

I en el cas del octàgon 

 135+135=270 o 135+135+135= 405 

A partir de 7 costats, els polígons regulars no 
poden enrajolar, perquè a l’hexàgon ja s’ha 
arribat al màxim angle, els 120°. 

2. Anàlisi patrons sessió 3 
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• Si, a més afegim colors podem obtenir-ne 
molts altres: 

 

2. Anàlisi patrons sessió 3 



Ara Matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor 

També es poden combinar dos o tres polígons regulars. Hi ha 8 
possibles combinacions de polígons regulars que enrajolen.  

2. Anàlisi patrons sessió 3 
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• Amb l’eina GeoGebra es pot experimentar i veure 
que qualsevol quadrilàter convex (sense angles que 
superin els 180°) pot servir per enrajolar el pla.  
També es pot fer amb qualsevol triangle.  

• Modificant la xarxa de polígons que s’obté es 
visualitzen aquests fets (No es una demostració) . 

• El GeoGebra permet experimentar amb un nombre 
molt gran de casos. 

2. Anàlisi patrons sessió 3 

Construcció amb GeoGebra de Javier Cayetano Rodríguez 
https://www.geogebra.org/m/Y6DV2V6J   

https://www.geogebra.org/m/Y6DV2V6J
https://www.geogebra.org/m/Y6DV2V6J
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3. Un problema per pensar 

• Estudiar el patró general  

 



Ara Matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor 

 

 
En el primer cas:  
4x4=16 i 3x5=15; 6x6=36 i 5x7=35; ... 
A distancia 1, els productes difereixen en 1 
 
En el segon: 
4x4=16 i 2x6=12; 8x8=64 i 6x10=60; ... 
A distància 2, els productes difereixen en 4 
 
Si mirem més situacions semblants: 
10x10=100 i 7x13= 91; 8x8=64 i 5x11= 55; .... 
A distància 3, difereixen en 9,.... 

3. Un problema per pensar 
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• Quins patrons hi ha en cada cas? 

• Com es podria generalitzar? 

• Hi ha alguna “regla “ que ja coneguessis que 
sigui equivalent? 

3. Un problema per pensar 
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3.Solucions per pensar 

 

 
• Fent una interpretació geomètrica: 

Els productes de 4x6 i el de 5x5 donen diferent, 
però si interpretem els nombres com les mesures 
de costats de rectangles, aleshores tenen el 
mateix perímetre: 
 
 
 
       
 
 5+5+5+5= 20          4+6+4+6= 20 
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3.Solucions per pensar 

 

 

Justificar/ demostrar/ donar raons generals de la validesa 
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Arribar al cas més general 

3. Un problema per pensar 


