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  Material de formació  

Fase de construcció i experimentació  Bloc 3 - Activitat 1 

Mètode de síntesi (de les dades a la pregunta) 
 

Aquest model pot ser d’utilitat per guiar la resolució de “problemes d’aplicació”. 
 

 
Inici 

Observa les dades 

Determina-les 

Determinar la 
incògnita 

Selecciona les més 
properes a la 

incògnita incial 

ALTRES 
INCÒGNITES 

LA INCÒGNITA 

Problema 
resolt 

Agafa-les com a 
noves dades 

Què puc determinar 
directament a partir de les 

dades? 

 
 

Font: Problemas aritméticos escolares. Luís Puig, Fernando Cerdán (Ed. Síntesis, Madrid 1988) 
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Exemple de problema fet amb el mètode de síntesi 
 
Dues arnes disputen una carrera sobre la pell d'un tigre de Bengala. Surten del cap per 
arribar a la cua del tigre. Una d'elles segueix les ratlles grogues i l'altra  les ratlles negres. 
Quina és l’arna que arribarà primer a l'extrem de la cua del tigre? (Des del cap fins a la cua 
del tigre, les ratlles grogues mesuren 3,5 m i són 35 cm més llargues que les negres. 
L’arna que va per les ratlles grogues va més ràpida i guanya 1 cm per minut respecte a la 
seva rival, que corre a 5,4 m/h).1 
 

 
 
 

Mesura ratlles negres 350 cm - 35 cm = 315 cm  

Velocitat arna línies grogues 

Temps arna línies negres 

Temps arna línies grogues 

5,4 m/h = 540 cm : 60 min= 9 cm/min 
Grogues 9 +1 = 10 cm/min 

315 : 9 = 35 min  

350 : 10 = 35 min  
 

 
Resposta: Arriben empatades al final de la carrera. 

 

2                                           
1 Problema extret del llibre Aritmética aplicada e impertinente, Jean Louis Fournier. Ed. Gedisa (Barcelona 1995) 


