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ECORANT PETITS PASTISSOS

CICLES INICIAL/ CICLE MITJÀ

Decorem 20 pastissets: Merenga cada dos pastissos,
cirera cada tres i xocolata cada quatre.
Quins porten merenga?
Quins porten cirera?
Quins, xocolata?
Quins merenga i cirera?
Quins merenga i xocolata?
Quins xocolata i cirera?
Quins, les tres coses?
Quins no porten cap mena de decoració?
Com ho saps?
Com ho pots representar?
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Observar i analitzar les diverses
respostes d’alumnes segons les
seves edats, que es mostren en les
següents transparències.

Grup de 3r

-Relació entre les sèries de 2, 3 i 4 amb els
resultats de les taules de multiplicar.
-Treure conclusions sobre les coincidències
entre els múltiples de 2 i 4.
- Explicació de les característiques comunes dels
múltiples de 2 i 4.
-Representació a partir de
símbols o nombres.
-Conclusió sobre el 12 com a
nombre resultant en les taules
del 2, 3 i 4.

-Relació dels nombres resultants amb els
múltiples de cada sèrie.
- Descobrir els múltiples comuns.

-Representacions elaborades buscant un
ordre en les relacions entre nombres
(taules)
-Explicació de la sèrie corresponent als
pastissos que no tenen cap ingredient.
-Capacitat de poder fer especulacions amb
un nombre de pastissos més elevat (i amb
24? i amb 36? I amb 42?...)

Valoració personal:

Observacions interessants:
Durant el procés de resolució i mentre anaven resolent el
problema es va plantejar el dubte en alguna parella dels
dos grups de per on havien de començar la sèrie.
-En el grup de 3r vam exposar el dubte en gran grup i van
decidir entre tots que el 1r pastisset no comptava.
-En el grup de 5è aquest debat es va generar en una de les
parelles i vam deixar que elaboressin tot el procés de
resolució (cada alumne per la seva banda) per tal de
comparar i veure els resultats i intentar veure a quines
conclusions arribaven.

Molt interessant veure la
capacitat de cada alumne/a
en la representació i el
raonament per tal d’arribar
a les conclusions finals.
En l ’ argumentació de les
parelles es va generar una
conversa en els dos grups
molt enriquidora pel que fa
a conceptes matemàtics
(nombres parells, senars,
múltiples,
nombres
primers,..)
La valoració del grup de 5è
especialment va ser molt
positiva
perquè
havien
treballat junts i era divertit.
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Anàlisi activitat 2: DECORANT PETITS PASTISSOS
• Buscar les connexions associades a l’activitat. Tant les
que s’han donat realment com les possibles.
• Referir-les a una de les 2 competències que
corresponen al procés (dimensió) de CONNEXIONS.
• Quins conceptes es treballen? Mirar de ser concret.

