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  Material de formació  

Fase de construcció i experimentació  Bloc 2 – Activitat 4  

El joc del golf 
 
És un joc per a dos jugadors. Es fa una pila de fitxes (per exemple 17), que es deixa al centre 
de la taula. Cada jugador, al seu torn, pot retirar una, dues o tres fitxes. Guanya qui agafa la 
darrera fitxa, qui “deixa la taula neta”. Es tracta d’investigar quina és l’estratègia guanyadora. 
Un cop descoberta es pot variar la quantitat de fitxes inicial, les fitxes que es poden agafar... 
 
Els gelats 
 
En una gelateria  es venen cucurutxos de tres boles. Avui només tenen 3 sabors per 
combinar: maduixa, vainilla i xocolata. Es tracta d’investigar quants cucurutxos diferents es 
poden fer. També podem posar un preu diferent a cada gust i calcular els preus. També es 
pot jugar amb diferents tipus de galetes per als cucurutxos i explorar com es modifiquen els 
preus. 
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Àrea – perímetre 
 
Aquesta investigació es pot fer dibuixant en paper quadriculat o treballant amb quadrats de 
cartolina, plàstic... Es proposa treballar amb una quantitat fixa de quadrats, per exemple 9, i 
muntar polígons diferents. Tots tindran la mateixa àrea..., però tindran el mateix perímetre? es 
pot buscar les formes que donen perímetres màxim i mínim. Després es poden canviar les 
quantitats inicials de quadrats i cercar pautes sobre les formes que donen aquests màxims i 
mínims, maneres de comptar els perímetres ràpidament, lleis que ens donin aquests 
perímetres sense haver de construir les figures (per exemple, quin serà el perímetre mínim 
amb 100 quadrats? I el màxim? I amb 120 quadrats? 
 

 Àrea = 9 quadrats 

Perímetre: 16 unitats 
Perímetre: 14 unitats 
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Posant ous a l’ouera 
 
 Imaginem que tenim una ouera de 4 forats. De quantes formes diferents puc posar-hi un ou? I 
dos? I si són tres? I quatre? I “cap” ou? Després podem investigar amb altres oueres. Per 
exemple, la de quatre forats pot ser de 2x2 o de 4x1. Varien els resultats? I amb una ouera de 
cinc forats? I amb una clàssica de sis? 
 

 

 

 
El joc del telèfon 
 
És una activitat que es fa per parelles. Es tracta que un nen o una nena faci una petita 
construcció amb materials (peces de construcció, multilink...) sense mostrar-la a la seva 
parella. A continuació, donant prou material a l’altre/a, li explica el que ha fet perquè l’altre en 
faci una còpia, com si li fes una descripció per telèfon. Després es comparen les 
construccions i s’intercanvien els papers. Es pot repetir l’activitat, amb formes diferents, fins 
que vagin afinant les seves instruccions. També es pot fer amb dibuixos senzills amb formes 
geomètriques. 

 

 
 

Quadrats amb dòmino 
 
Es tracta de fer quadrats de 3x3 amb quatre fitxes de dòmino de forma que la suma de cada 
costat sigui igual. Es pot investigar quines són les sumes mínima i màxima. 
 

 5+5+0 = 10 

2+4+4 = 10 

0+6+4 = 10 5+3+2 = 10 
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En DINO i les magdalenes 
 
Cal buscar l’itinerari que faci que en DINO reculli més magdalenes. Només es pot passar una 
vegada per cada habitació. Després es poden variar les quantitats de magdalenes, 
d’habitacions, buscar camins mínims (si en DINO es posa a règim), canviar les habitacions 
d’entrada i sortida... 

 

 

Conjectura i comprovació 
 
Es demana als nens i nenes quantes vegades poden fer una cosa en un temps determinat. 
Després es demana que ho comprovin. Per exemple que diguin quantes vegades poden 
tancar i obrir els ulls en 15 segons (o en 30, o en 60...), fer petar els dits, donar un cop de peu 
a terra, escriure el seu nom, comptar fins a deu, cordar-se la sabata... 

Comptar quadrats 
 
Quants quadrats es poden formar col·locant quatre fitxes que siguin els vèrtexs en un tauler 
com el del joc de dames, però més petit, de 4x4. 
 

 

 
 

Punts d’encreuament 
 
Donat un grup de rectes qualssevol, quants punts d’encreuament es poden formar. Establir el 
mínim i el màxim. Investigar també si són possibles totes les solucions entre aquest mínim i 
aquest màxim o si es produeixen salts. 
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Fer cap-i-cues 
 
Si agafem un nombre de dues xifres i li sumem el mateix nombre amb les xifres invertides, de 
vegades s’obté un nombre cap-i-cua i de vegades no. Per exemple, 45 i 83 donen cap-i-cues, 
però 76 no. 

45 + 54 = 99 
83 + 38 = 121 
76 + 67 = 143 

Hem d’estudiar quines característiques han de tenir els nombres de dues xifres perquè se 
n’obtingui un de cap-i-cua a la primera. 
 
Caminem i sumem 
 
Es tracta de fer un recorregut sobre un quadrat de 3x3 de la manera següent: 

• Comencem escrivint un 1 a qualsevol casella.  
• Passem a una casella connectada amb l’anterior (verticalment, horitzontalment o en 

diagonal) 
• Hi escrivim la suma de tots els nombres que hi hagi al voltant. 
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4 etc. 

 
 
Hem de fer un recorregut que passi per totes les caselles i arribar a la darrera casella obtenint 
el nombre més gran possible. També podem cercar un camí que doni el mínim, canviar el 
tauler, prohibir algunes caselles... 
 
Segells (1) 
 
Es tracta de fer un lot de 4 segells amb els quals retallant-ne un o més d’un, que estiguin units 
per un costat com a mínim, es puguin aconseguir valors consecutius des d’1 fins a un valor 
màxim. Aquest exemple permet aconseguir valors des d’1 fins a 10. 
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5 6 7 8 9 10  
 
Aquesta solució es pot millorar i aconseguir un nombre més alt amb altres nombres i una altra 
disposició. Fins a quant es pot arribar? Com ens podem assegurar que és el més gran? 
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Segells (2) 
 
Fent servir només segells de 5 i 7 cèntims, quins franqueigs puc formar? Per exemple: 

• 5 ho aconseguim amb un segell de 5 
• 7 amb un de 7 
• 10 amb dos de 5 
• 12 amb un de 5 i un de 7 
• etc. 

A partir de quin nombre es pot fer qualsevol franqueig? I si canviem el valors: 3 i 5, 4 i 9, 5 i 
8... 
 
Sumes de consecutius 
 
El nombre 15 es pot escriure com una suma de nombres consecutius de tres formes diferents: 
 15 = 7+8 
 15 = 1+2+3+4+5 
 15 = 4+5+6 
El nombre 9 es pot escriure de dues maneres: 
 9 = 2+3+4 
 9 = 4+5 
Investiga alguna d’aquestes qüestions: 

• Quins nombres no es poden escriure com a suma de consecutius. 
• Quins nombres només es poden escriure com la suma de dos de consecutius. 
• Quins nombres es poden escriure com la suma de tres, o de quatre... de consecutius. 
 

Si vols també et pots inventar alguna altra qüestió. 
 
Movent caramels 
 
Fem una rotllana de 4 o 5 alumnes al voltant d’una taula. A cadascú li donem una quantitat 
parell de caramels (o de fitxes) que no tenen per què ser iguals. Al centre de la taula es 
deixen més caramels. A un senyal del mestre cadascú dóna la meitat dels caramels que té a 
qui té a la seva dreta. Si després de fer-ho a algú li ha quedat una quantitat senar agafa un 
caramel dels del mig de la taula (si s’acaben caldrà anar-ne afegint).  A cada nou senyal del 
mestre cadascú dóna la meitat del que li queda al del costat dret i es continua repetint el 
procés descrit. Podem conjecturar abans de fer el joc o a la meitat què passarà i comprovar-
ho després. Per exemple, es poden fer conjectures sobre preguntes com aquestes: 
 

• Algú es quedarà tots els caramels? Algú es quedarà sense? 
• S’estabilitzarà en algun moment la situació o anirà variant sempre? 
• Algú o alguns tindran a l’inici una quantitat de caramels que serà la més gran de la 

taula. Alguna persona superarà en algun moment aquesta quantitat? (Podem 
investigar el mateix amb els mínims.) 

• Varien els resultats si canviem les quantitats i distribucions inicials dels caramels? 
 

 


