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1.- INTRODUCCIÓ 
 
El treball que he escollit per realitzar el TFM tracta de proposar una sèrie de problemes dintre 
de l’aula, es realitzaria en grups a finals de cada trimestre per tal de fer un resum de tot el que 
s’ha realitzat durant aquest mesos. Els problemes van lligats entre ells, amb això es vol dir que 
el resultat d’un problema serà una dada d’un altre problema, a part de les dades que ja siguin 
proposades pel propi enunciat. Aquesta metodologia s’ha extret de les proves esprint, però són 
dos contextos diferents; ja que les proves esprint és un concurs on es competeix amb altres 
instituts i no està relacionat estrictament amb el temari que s’ha realitzat aquell trimestre, i 
aquestes activitats no estan fetes per a concursar sinó per una millora de l’aprenentatge entre 
l’alumnat.  
 
Aquest treball constarà de tres activitats de problemes on cada activitat correspondrà a un 
trimestre i en cada una d’elles hi haurà sis problemes, un enigma i problemes complementaris. 
Les activitats aniran dirigides a alumnes de 1r d’ESO, es duran a terme amb una sessió d’una 
hora a finals de cada trimestre. Els problemes que hi ha en les diferents activitats aniran 
incrementant la seva dificultat, podríem dir que hi haurà 3 nivells de problemes per tal de poder 
atendre l’atenció a la diversitat i així tots puguin participar i poder gaudir de les matemàtiques 
d’una manera diferent de com les tracten cada dia. A cada nivell es realitzaran dos problemes i 
seran distribuïts en dos grups, per tant en total hi haurà 6 grups on cada grup estarà format per 
unes 4 persones.  
 
La tercera activitat que es presenta en aquest document s’ha dut a terme amb els alumnes de 
1r d’ESO on he estat impartint classes durant el pràcticum. S’ha realitzat l’activitat en el tres 
grups classe per tal de poder fer al final de tot una valoració de com ha anat aquesta activitat 
dintre de l’aula amb diferents grups-classe. 
 
 

1.1.- Quin motiu m’ha portat a realitzar aquest tre ball? 
 
El motiu de realitzar aquest treball és per varies qüestions. Els alumnes que realitzen les 
proves de l’esprint surten molt contents i vull intentar que a través d’una activitat de classe on 
participi tot el grup-classe i que engloba tot el temari d’aquell trimestre, fer possible que la 
majoria d’alumnes practiquin el que han estat estudiant i, a més a més, es diverteixin realitzant 
aquesta activitat. Una altra qüestió que em porta a realitzar aquest treball és que molts alumnes 
després d’acabar un trimestre no saben que és el que han estudiat durant tots aquests mesos i 
per això realitzant aquestes activitats els propis alumnes seran capaços de saber que han 
estudiat aquell trimestre i quins coneixements nous han adquirit. 
 
Un altre motiu perquè he decidit realitzar aquest treball és que durant la meva estada en el 
centre de pràctiques he pogut observar que molts alumnes que no seguien les classes, ja sigui 
per falta d’interès o per no poder comprendre el que s’està explicant a classe, treballaven molt 
bé a l’hora de realitzar problemes o activitats en grups, treballaven d’una manera diferent els 
conceptes tractats a classe i es concentraven amb aquestes activitats i per ells mateixos i amb 
l’ajuda dels companys comprenen el que se’ls hi està demanant. Això ho he pogut comprovar 
en la meva unitat didàctica quan vaig realitzar dues activitats en grup. I per això penso que 
potser en crear aquesta mena d’activitats de problemes a finals de cada trimestre els alumnes 
amb l’ajuda dels seus companys comprenguin tot el que han fet aquell trimestre, encara que 
sigui amb pinzellades, però que si algun dia els hi parlen d’aquell tema puguin dir: ah, si que ho 
hem fet. 
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1.2.- Què es vol aconseguir? 
 
Amb aquestes activitats el què es vol aconseguir és que els alumnes obtinguin una millor 
perspectiva de tot el que van realitzant i els coneixements que van adquirint cada trimestre. 
 
A partir d’aquestes activitats poden desenvolupar, entre altres, les competències 
matemàtiques, competència social, competència d’autonomia i iniciativa personal. 
 
Es treballarà les competències matemàtiques ja que hauran de treballar amb les operacions 
bàsiques, utilitzar el raonament matemàtic, per saber resoldre problemes, etc. 
 
Com que les activitats es realitzaran en grup, el que s’intentarà és que el grup-classe es faci 
més fort i hi hagi un millor companyerisme i tolerància entre ells on es treballarà la competència 
social. Això es vol aconseguir a partir que els alumnes que tenen un millor rendiment a classe 
sense la solució dels primers problemes no podran solucionar el seu, i amb això se’ls vol fer 
veure que tots són necessaris i que cada un col·labora amb el que sap. 
 
És una activitat que normalment no es realitza dins les classes ordinàries i crec que fent 
activitats d’aquest tipus els alumnes interactuen molt més entre ells i quan un d’ells no sap com 
fer-ho sempre hi ha algun altre que ho sap i entre ells aprenen a compartir informació i 
coneixements.  
 
Amb aquestes activitats el que es vol aconseguir és que alumnes que no tinguin èxit dintre de 
la classe ordinària amb la realització d’exercicis individuals i exàmens, puguin aconseguir 
gràcies a aquestes activitats un èxit perquè puguin observar amb el seu esforç i el de la resta 
de companys com han solucionat aquell problema i possiblement aquests alumnes vagin molt 
més animats a la següent classe i així fer possible que es torni a reenganxar a la classe 
ordinària. 
 
Amb els alumnes que obtenen qualificacions bones, els motives posant enunciats que dintre de 
la classe ordinària no podries posar pel seu increment de dificultat i d’aquesta manera ells 
continuen motivats a les classes ordinàries i no baixen el seu rendiment. 
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2.- ACTIVITATS 
 
2.1.- Format de les activitats 
 
En aquest treball es realitzaran tres activitats, una per cada trimestre i per alumnes de 1r 
d’ESO.  
 
En cada activitat hi haurà 6 problemes que aniran augmentat el seu nivell progressivament i es 
podrien classificar de la següent manera: un primer nivell per alumnes que els hi costa seguir la 
classe ordinària que correspondran als problemes 1 i 2 de cada activitat, un segon nivell per 
alumnes que segueixen la classe ordinària sense sobresortir dintre del grup-classe que 
correspondran als problemes 3 i 4 i un últim nivell que estaria pensat per alumnes que 
sobresurten dintre del grup classe o tenen un nivell una mica més elevat que la mitjana del 
grup-classe i aquests correspondran als problemes 5 i 6. 
 
En alguna activitat la solució del problema 6 servirà per tal de resoldre un missatge secret que 
només el podran descobrir si han resolt tots els problemes correctament o per realitzar un 
problema final. 
 
 

2.1.1.- Organització dels problemes 

 
El primer i segon problema no necessitaran cap dada externa, totes les dades necessàries per 
tal de resoldre el problema estaran introduïdes en l’enunciat. El tercer problema a part de les 
dades que li doni l’enunciat, necessitarà una dada que correspondrà la solució o una de les 
solucions obtingudes en el problema 1. Per resoldre el problema 4 necessitarà una dada que 
serà la solució o una de les solucions del problema número 2. Per resoldre el problema 5 a part 
de les dades que li seran facilitades en l’enunciat necessitarà dues dades més per tal de poder 
solucionar el problema que correspondrà a una de les solucions obtingudes en el problema 3 i 
una altre dada corresponent al problema 4. Finalment per arribar a realitzar el problema 
número 6 només necessitarà les dades del problema 5 juntament amb les dades de l’enunciat.  
 
A continuació es mostra en format d’imatge el recorregut que han de fer els alumnes per tal 
d’arribar a realitzar l’últim exercici amb èxit. 

                

Problema 1 

Problema 3, on es necessària una 
dada del problema 1. 

Problema 4, on es necessària una 
dada del problema 2. 

Problema 2 

Problema 5, on es 
necessària una dada 
del problema 3 i 4. 

Problema 6, on es 
necessària una dada del 
problema 5. 
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Cada un dels problemes estarà identificat amb una d’aquestes fitxes per tal d’indicar en tot 
moment en quin exercici estan i saber a quin problema li han de donar la seva solució. 
 

 
 
    
 

2.1.2.- Organització dintre de l’aula 

 
A cada nivell s’organitzaran dos grups on cada grup estarà format per 4 alumnes. En total hi 
haurà 6 grups un per cada problema. Els dos primers grups són els únics que des del primer 
moment podran resoldre el problema directament; en canvi la resta de grups alguna part del 
problema la podran resoldre amb les dades que tenen i l’altre simplement hauran de deixar 
indicat com realitzar el problema fins que no li donin la dada que necessita. 
 
Quan un dels dos primers grups(1 i 2) soluciona el problema, anirà amb l’altre grup del mateix 
nivell (figura 2) i exposarà el seu problema, de quina manera l’han solucionat i el resultat que 
han obtingut, si els dos grups estan d’acord, aquest passarà el seu resultat al grup següent (3 o 
4) (figura 3), una vegada traspassat tornarà amb el seu grup (figura 4) ajuntant els esforços 
amb l’altre del mateix nivell i intentaran solucionar el problema perquè aquests puguin passar la 
seva solució al següent grup (3 o 4) i el grup 1 s’incorpora al grup 5 i la resta d’alumnes del 
grup 2 s’incorporen al grup 6 (figura 5), l’alumne del grup (1 o 2) que ha anat a donar la solució 
s’incorpora amb el seu grup (figura 6). Quan un dels grups (3 o 4) solucioni el problema, anirà 
amb l’altre grup del mateix nivell (figura 7) per tal de comentar com han realitzat el problema i la 
solució que han obtingut, si entre tots decideixen que és correcte, un del grup passarà la 
solució al grup 5 (figura 8) i aquest retornarà amb el seu grup (figura 9) per tal d’unir les forces i 
solucionar l’altre problema restant del mateix nivell. Un cop aquest finalitzi el problema un del 
grup anirà a portar la solució al grup 5 (figura 10). 
 
Arribat aquest punt com en el grup 5 i 6 ja hi ha 8 alumnes treballant en el mateix problema, si 
el professor observa: 
 
Opció A: Que els grups 5 i 6 només li falta la dada restant per resoldre el problema, els altres 
dos grups 3 i 4 començaran a mirar-se l’enigma que es proposa a final de l’activitat i/o 
realitzaran exercicis complementaris. 
 
Opció B: Que els grups 5 i 6 juntament amb els grups 1 i 2  no acabin de saber resoldre el 
problema el que faran serà un canvi de grups per tal de donar idees noves i/o nous 
coneixements. El canvi que es realitzarà serà el grup 1 pel grup 3 i el grup 2 pel grup 4. I els 
grups 1 i 2 es començaran a mirar l’enigma que hauran de resoldre un cop obtinguin la 
resposta del problema 6 i si hi ha temps es realitzaran exercicis complementaris. 
 
Un cop han resolt tots els problemes i tenen la solució final es tornaran a reagrupar amb els 
grups inicials per tal de resoldre l’enigma final. 
 
Tota aquesta organització estarà gestionada pel professorat, en el cas que vegi clarament que 
els alumnes no dubten amb el resultat obtingut ja no caldrà anar amb el seu grup del mateix 
nivell i en el cas que un grup no tingui problemes en resoldre el problema no caldrà que un altre 
grup s’incorpori. 



 

 

Aprendre matemàtiques fent problemes col·laboradors     6 

A continuació es representa un esquema d’un possible camí que podrien seguir els alumnes 
depenent de quin problema resolguin primer. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Inici de l’activitat, tots els 
alumnes estan formats en grups en total 
hi ha 6 grups. 

Figura 2: Grup 1, finalitza el problema, li 
comenta el procediment i la solució al 
grup 2. 

Figura 3: Els dos grups estan d’acord amb 
la solució, un alumne del grup 1 dóna la 
solució al grup 3 i la resta d’alumnes del 
grup 1 ajuden al grup 2 a resoldre el 
problema. 

Figura 4: Un cop l’alumne ha donat la 
solució retorna amb el seu grup i resolen 
el problema del grup 2. 
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Figura 5: Un dels alumnes del grup 2 dóna la 

solució al grup 4 i el grup  1 s’incorpora a 

ajudar a resoldre el problema amb el grup 5 

i la resta de companys del grup 2 ajuden al 

grup 6. 

Figura 6: L’alumne que ha anat a donar la 
solució retorna amb el seu grup. 

Figura 7: El grup 4 ha trobat la solució al 
seu problema i va al grup 3 a explicar-li. 

Figura 8: Un alumne del grup 4 dóna la 
solució del problema al grup 5 i la resta 
dels seus companys ajuden el grup 3 a 
solucionar el seu problema. 

Figura 9: L’alumne que ha anat a donar 
la solució retorna amb el seu grup per 
reunir forces i junts solucionar el 
problema del grup 3.  

Figura 10: El grup 3 han solucionat el 
problema i un alumne dóna la dada que li 
faltava al grup 5 per solucionar el seu 
problema. 



 

 

Aprendre matemàtiques fent problemes col·laboradors     8 

OPCIÓ A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Els grups 3 i 4 tornen al seu 
lloc inicial per tal de començar a mirar 
l’enigma que hauran de solucionar amb la 
dada del problema 6 i també podran 
realitzar exercicis complementaris. 

Figura 12: El grup 5 dóna la dada de la 
seva solució al grup 6 per tal que puguin 
resoldre el seu problema. 

Figura 13: Els grups 5 i 1 s’han col·locat al 
seu lloc per tal de mirar l’enigma que 
hauran de resoldre i realitzar els exercicis 
complementaris. 

Figura 14: El grup 6 ja ha trobat la solució 
al seu problema, ha donat la solució als 
seus companys per tal que en grups 
descobreixin l’enigma que s’ha plantejat. 
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OPCIÓ B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: S’intercanvien els grup 1 pel 
grup 3 i el grup 2 pel grup 4 per tal de 
donar noves idees en els problemes 5 i 6. 
I els grups 1 i 2 comencen a mirar-se 
l’enigma i exercicis complementaris. 

Figura 16: Un cop han resolt el problema 
5 un alumne del grup 5 dóna la dada que 
els hi falta al grup 6 per completar el seu 
problema. 

Figura 17: Els grups 5 i 3 es col·loquen 
amb els seus respectius llocs per mirar-se 
l’enigma i exercicis complementaris, 
mentre el grup 4 i 6 intenta resoldre el 
problema 6. 

Figura 18: Resolen el problema 6 i donen 
la dada que necessiten  als altres grups 
per tal que entre tots dintre de cada grup 
resolguin l’enigma plantejat. 
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2.2.- Temari dels trimestres 
 
En la primera activitat de problemes que es realitzarà en finalitzar el primer trimestre seran 
problemes sobre nombres naturals, operacions, fraccions i els nombres decimals i el sistema 
mètric decimal. Amb aquesta activitat el que es vol és que els alumnes facin memòria d’alguns 
dels diferents objectius principals que han après durant aquest trimestre que serien els 
següents: 
 

- Identificar nombres naturals, usar les propietats de les operacions en el càlcul, 
descompondre un nombre en factors primers, diferenciar el màxim comú divisor (m.c.d) i el 
mínim comú múltiple (m.c.m), conèixer els diferents significants que pot tenir una fracció (part 
d’una unitat, com a operador, ...), poder esbrinar per diferents procediments si dues fraccions 
són equivalents, simplificar una fracció fins a obtenir-ne la fracció irreductible, comparar i 
ordenar fraccions, saber operar fraccions, recordar els nombres decimals i relacionar-los amb 
les fraccions, treballar el concepte de mesura, magnitud i unitat i fer càlculs amb mesures i 
unitats del sistema mètric decimal. 

 
 
En la segona activitat de problemes que es realitzarà un cop finalitzi el segon trimestre hi 
hauran problemes que estaran relacionats amb els nombres enters, proporcionalitat numèrica, 
percentatge, angles i mesures sexagesimals, on hauran d’aplicar alguns dels següents 
coneixements: 
 

- Saber distingir entre els nombres enters i els nombres naturals, representar els nombres 
enters sobre una recta, ordenar i comparar nombres enters i calcular potències de nombres 
enters i saber efectuar totes les operacions bàsiques, identificar raons i proporcions, establir 
proporcions entre fraccions equivalents, efectuar càlculs amb magnitud directament 
proporcionals, calcular percentatges, resoldre problemes de descompte i augment, calcular 
interessos simples, definir el concepte d’angle, operar gràficament amb angles, dibuixar la 
bisectriu d’un angle amb el compàs, saber utilitzar el transportador d’angles, classificar els 
angles segons diferents criteris, conèixer i relacionar les unitats de mesura d’angles i les de 
temps. 

 
 
En la tercera activitat del curs que correspondrà en la finalització del tercer trimestre es 
realitzaran problemes sobre polígons, circumferències, cercles, mesures de superfície, àrees 
de figures planes i representacions en el pla, i haurien de fer servir alguns dels següent 
coneixements: 
 

- Distingir entre línies poligonals obertes i tancades, diferenciar els polígons còncaus dels 
convexos, classificar els diferents tipus de polígons, conèixer els elements més significatius 
dels polígons i de la circumferència, diferenciar circumferència del cercle, calcular el perímetre 
d’un polígon, la longitud d’una circumferència, identificar les diferents unitats de superfície, 
establir les equivalències entre unitats, calcular diferents superfícies i comparar-les, elaborar 
fórmules per calcular les àrees de les figures planes, definir eixos de coordenades 
cartesianes, representar punts en el pla, fer desplaçaments d’un punt a un altre, elaborar 
taules de valors i interpretar gràfiques senzilles. 
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2.3.- Realització de l’activitat del primer trimest re 
 
Aquesta és la primera activitat que correspondria al primer trimestre, es realitzaria a final del 
trimestre per tal de fer un repàs de tot allò que s’ha estudiat i que s’hauria de saber. Per 
realitzar aquesta activitat amb èxit s’ha de tenir present els següents coneixements:  
 

- Treballar amb nombres naturals, saber distingir entre el màxim comú divisor i el mínim comú 
múltiple per tal de resoldre un problema, treballar amb fraccions i saber operar amb elles, 
treballar conceptes mesures entre altres. 
 

En el annexos es podran trobar les fitxes que se’ls hi haurà de donar a l’alumnat per tal que 
realitzin aquesta activitat. 
 
 
2.3.1.- Activitat resolta pel professorat 

 

 PROBLEMA 1: 
 
En Pep, propietari d’un quiosc, rep el material d’oficina cada 24 dies, cada 9 dies rep 
llaminadures, i cada 18 dies rep llibres. Si el dia 24 varen coincidir els tres repartidors, quan 
tornaran a coincidir? (La solució serà el valor P del problema 3) 
 
RESPOSTA: 
 
Per tal de resoldre aquest problema els alumnes han d’esbrinar que hauran d’utilitzar el mínim 
comú múltiple, ja que han de trobar de les tres persones que venen a repartir el material, el 
número més petit dels números múltiples que tenen en comú. 

931�
33    

18931 �
233    

2412631 


 2223  

 9 � 3�   18 � 2  3�  24 � 2�  3 
 
 
m.c.m (9,18,24) = 3�  2� � 72 
 
R/ Els tres repartidors tornaran a coincidir d’aquí 72 dies. 
 
Recordatori professorat:  Els alumnes hauran de donar el número de dies que tornaran a 
coincidir els tres repartidors ( aquest valor serà la dada P del problema 3). 
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 PROBLEMA 2: 
 
De les següents figures digues la fracció que li correspon a cada una d’elles i posteriorment 
realitza la suma de les últimes figures (b i c) i al resultat obtingut li restes la primera fracció 
(figura a). Un cop obtingut el resultat final arrodoneix el valor a un nombre natural. (El nombre 
natural obtingut correspondrà al valor N del problema 4) 
 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
 
 
RESPOSTA: 
 

Figura a) està pintat 
��           Figura b) està pintat 

����           Figura c) està pintat 
�� 

 
Suma de les figures b i c: 
 ����� �� � ����� ��� � ���� � �� 
 
 
 
 
 

Restar  
��  i fracció figura a: 

 ��� �� � ���� � ��� � ���� 
 
 
 
 
 

R/ El valor final és 
���� 	~1. 

 
Recordatori professorat:  Els alumnes hauran de donar el número natural obtingut desprès de 
realitzar totes les operacions demanades ( aquest valor serà la dada N del problema 4). 

m.c.m (12,3)=12 

m.c.m (6,5) = 30 
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PROBLEMA 3:  
 
L’Anna vol saber quina distància hi ha entre l’escola i casa seva, i entre l’escola i casa de la 
seva amiga Maria per tal de comparar qui ha de recórrer una distància menor fins arribar a 
l’escola. En el següent dibuix teniu totes les dades necessàries per poder contestar a la 
pregunta. Donar el resultat en forma complexa. (El resultat obtingut (només el valor dels Km) 
de la distància menor correspondrà a la dada T del problema 5) 

 
 
RESPOSTA: 
 
Com que tenim les distàncies calculades en diferents unitats, passarem totes les unitats a km i 
llavors es podrà mesurar correctament la distància que hi ha entre la casa de l’Anna i la casa 
de la Maria per anar a l’escola. 
Casa Anna – Escola: 
 352	�  1	��1000	� � 0,352	�� 

 72	 �  1	��10	 � � 7,2	�� 

 2454	!�  1	��100000	!�	 � 0,02454	�� 

 
 
Passem el resultat obtingut en forma complexa: 
 0,57654	��  1000�1	�� � 576,54	� 

 0,54	�  100!�1	� � 54	!� 

 
R/ La distància que hi ha entre la casa de l’Anna i l’escola és de 11 km  576 m i  54 cm. 

0,352 � 7,2 � 4 � 0,02454 � 11,57654	�� 
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Casa Maria – Escola: 
 245	"#�  1	��100	"#� � 2,45	�� 

 24	�  1	��1000	� � 0,024	�� 

 
 
Passem el resultat obtingut en forma complexa: 
 0,474	��  1000�1	�� � 474	� 

 
R/ La distància que hi ha entre la casa de la Maria i l’escola és de 8 km i  474 m. 
 
 
R/ La Maria ha de recórrer una menor distància per tal d’arribar a l’escola. 
 
 
Recordatori professorat:  Els alumnes hauran de donar la dada dels km de la distància menor 
que hi ha entre les dues cases per anar a l’escola (aquest valor serà la dada T del problema 5). 
 
 
 

 PROBLEMA 4:  
 
En Pere té N barrils de vi, en cada barril hi ha 200L de vi de la seva petita vinya. Per a cultivar 
el raïm i finalment aconseguir el vi a gastat 1240€. 

a)  A quant ha de vendre el litre de vi per tal que ni guanyi ni perdi diners? 
b)  I si vol guanyar 1100€ nets en total, quan valdrà cada litre? 

 
Resulta que el camp no es completament seu, els propietaris són: ell, el seu pare i el seu 
germà. A cada un d’ells li correspon un terç dels guanys, però el pare prefereix repartir els seus 
guanys en tres parts iguals, un per cada germà i un altre per a ell. Quants diners guanya en 
Pere? (Aquesta solució arrodonida sense cap decimal correspondrà a la dada S del problema 
5) 
 
RESPOSTA 1: 
 ����	€���	%   � 6,2€/'           R1/ Ha de vendre a 6,2 €/L per tal de no guanyar ni perdre diners. 

 
 
RESPOSTA 2: 
 1240 � 1100 � 2340€ �  els diners del cost més els guanys que vol obtenir. 
 ����	€���	%  � 11,7€/'          R2/ Ha de vendre a 11,7 €/L per tal d’obtenir un guany de 1100 € quan 

           venguin els 200 L. 

6 � 2,45 � 0,024 � 8,474	�� 
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RESPOSTA 3:  
 

 
 
A partir del gràfic es pot veure que en Pere guanyarà 1/3 que és la seva part més 1/9 que és la 
part que li dóna el seu pare.  
 13 � 19 � 39 � 19 � 49 

 ��  1100 � 488, 8(	€ 

 
R3/ En Pere guanya 488,89€. 
 
Recordatori professorat:  La part que guanya en Pere arrodonida sense cap decimal serà la 
dada que hauran de passar als seus companys (aquest valor serà la dada S del problema 5). 
 
 
 

 PROBLEMA 5:  
 
En Miquel té un terreny que fa S m2 de superfície on es vol construir una casa amb una part de 
jardí i una altre d’hort. La casa vol que li ocupi la meitat del terreny, el jardí una quarta part i la 
resta per fer l’hort. La dona d’en Miquel li ha posat una condició, que a la part de l’hort a de fer 
una caseta per les eines, ell sap que la caseta li ocupa 3/48 part de la superfície total del 
terreny inicial. 
 

a) Dibuixa gràficament tota la informació que t’ha donat l’enunciat. 
b) Digues la fracció corresponent de la part que li queda d’hort respecta la superfície total i 

la superfície inicial d’hort. 
c) Quants metres quadrats d’hort té? 
d) En Miquel té un company que li ha dit que li farà una oferta per construir-li la caseta de  

l’hort. Li cobrarà per superfície construïda. Quan li costarà la caseta de l’hort si per 
cada m2 haurà de pagar T€? 
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RESPOSTES: 
 
a) Dibuixa gràficament tota la informació que t’ha donat l’enunciat. 
 

 
 
 
b) Digues la fracció corresponent de la part que li queda d’hort respecta la superfície total i la 
superfície inicial d’hort. 
 
Superfície hort respecte la superfície total del terreny: 
 
 

Superfície total hort respecte la superfície inicial de l’hort:  
��� 

 
 
c) Quants metres quadrats d’hort té? 
 
L’hort té  
 
 
 
d) En Miquel té un company que li ha dit que li farà una oferta per construir-li la caseta de  
l’hort. Li cobrarà per superfície construïda. Quan li costarà la caseta de l’hort si per cada m2 
haurà de pagar T€? 
 
 
Superfície caseta hort: 
 
 
 
Cost construcció caseta de l’hort:  30,56  8 � 244,5€ 
 
 
R/ La caseta de l’hort li costarà 244,5€ 
 
 
 

 PROBLEMA 6:  
 
A casa de l’avia de l’Ariadna tenen dos pomers que cada any fa moltes pomes i molt bones. 
Fan N Kg de pomes els dos arbres. 
 
L’avia de l’Ariadna té 4 fills (dos nois i dues noies) i vol repartir les pomes a parts iguals entre 
els fills i ella. Cada fill fa el mateix amb els seus fills, els pares es queden amb la mateixa 
proporció de pomes que cada un dels seus fills i així successivament. 
 

	948 

 

	948  489 � 91,69�� 

 

348  489 � 30,56�� 
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Dels 4 fills que té l’avi de l’Ariadna, dos estan solters i estan independitzats. Una filla s’ha casat 
hi ha tingut un nen i una nena, el nen s’ha casat i ha tingut una filla amb la Jana. 
El quart fill de l’avia (en Joan) ha tingut dos nens i una nena i la filla ja no viu amb ells. 
 

a) Quina proporció de pomes li toca a la família de la Jana? Quants Kg són? 
b) Quants Kg de pomes li toquen a la família d’en Joan tenint en compte que la seva filla 

no viu a casa seva? 
c) L’Avia de l’Ariadna es ven una tercera part de les pomes. Aquestes pomes les ha pogut 

vendre de la següent manera: dos terceres parts a 2€/Kg, una sisena part a 2,5€/Kg i la 
resta a 1€/Kg. Quants diners a guanyat? 

 
 
RESPOSTES: 

 
 
a)  Quina proporció de pomes li toca a la família de la Jana? Quants Kg són? 
 

A la família de la Jana li pertanyen:  
��  �� � ��� 

 
 
Corresponen a  
 
 
 
b) Quants Kg de pomes li toquen a la família d’en Joan tenint en compte que la seva filla no viu 
a casa seva? 
 
Amb en Joan li pertany:  
 
 
 
Amb un dels fills li pertany: 
 	 
 
Amb l’altre fill li pertany: 
 
 
En total a la família d’en Joan contant els fills que viuen amb ells els hi pertoca: 
 320  244,5 � 36,68	�) 

 
 
 
 
 
 

	115  244,5 � 16,3	*) 

 

15  14 � 120 

15  14 � 120 

15  14 � 120 

120  3 � 320 
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c) L’Avia de l’Ariadna es ven una tercera part de les pomes. Aquestes pomes les ha pogut 
vendre de la següent manera: dos terceres parts a 2€/Kg, una sisena part a 2,5€/Kg i la resta a 
1€/Kg. Quants diners a guanyat? (arrodonim a dos decimals) 
 
L’avia de l’Ariadna té    de 244,5 kg que són 48,9 kg. Si ven     de 48,9 kg  això vol dir que ven 
un total de 16,3 kg. 
 
 
D’aquests 16,3 kg ho ven de la següent manera:	 
 23  16,3�) � 10,87	�)				 
      
 16  16,3�) � 2,72	�) 

   
 1 � 23 � 16 � 16 
    
 
Total guany de l’avia de l’Ariadna: 
 21,74 � 6,8 � 2,72 � 31,26	€ 
 
 
 
 
ENIGMA 
 
 
De la solució del problema 6 agafem el primer valor (nombre enter) i l’últim valor (nombre 
decimal) i l’anomenem P. 
 
 
El número P es pot escriure utilitzant només quatre nous: P	� 9 � 9 � 9 � 9. 
Ho podries fer amb quatre quatres? 
 
 
RESPOSTA: 
 
El número 36 com bé diu l’enunciat es pot escriure sumant quatre nous, però també ho podem 
fer de la següent manera: 
 36 � 44 � 4 � 4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 

13 

 

10,87�)  2€*) � 21,74	€ 

 

 

 

    

    

    2,72�)  2,5	€*) � 6,8	€ 

  

 

 

 2,72�)  1€*) � 2,72	€ 
16 �)  16,3 � 2,72	�) 
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PROBLEMA COMPLEMENTARI 
 
1.- Relaciona els següents dibuixos amb la seva corresponent fracció: 
 

 
 
 
 
2.- De les fraccions anteriors tria dues que no siguin repetides i fes per cada una dues fraccions 
equivalents (donar gràfic i fracció). 
 
Triarem per exemple 1/3 i 3/7. 
 

 
 
 
 
 

38 

13 

37 

517 

13 

 

 

 

 

 

13 

26 

39 

37 

614 

921 
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2.4.- Realització de l’activitat del segon trimestr e 
 
Aquesta és la segona activitat que correspondria al segon trimestre, es realitzarà al final del 
trimestre per tal de fer un repàs de tot allò que s’ha estudiat i que s’hauria de saber. Per 
realitzar aquesta activitat amb èxit s’ha de tenir present els següents coneixements:  
 

- Saber distingir entre nombres enters i els nombres naturals, representar els nombre enters 
sobre una recta, saber efectuar totes les operacions bàsiques, identificar raons i proporcions, 
efectuar càlculs amb magnitud directament proporcionals, calcular percentatges, resoldre 
problemes de descompte i augment, calcular interessos simples, definir el concepte d’angle, 
classificar els angles segons diferents criteris, conèixer i relacionar les unitats de mesura 
d’angles i les de temps. 
 
En els annexos es podran trobar les diferents fitxes que se’ls hi entrega a l’alumnat per tal de 
realitzar aquesta activitat. 

 
 

2.4.1.- Activitat resolta pel professorat 

 

 PROBLEMA 1: 
 
En Pau vol arreglar els comptes i retornar els diners que deu i que els altres li retornin els 
diners que ell els hi va deixar en el seu moment. 
 
Ell en aquest moment té 6€ a cada butxaca (en total té dos butxaques), però li ha de donar 3,5€ 
a la Maria, en Marc li ha de tornar a en Pau 8€, la Marta li va deixar 4€, en Pau li va deixar 1,5€ 
a l’Ariadna i li deu 16€ al seu amic Pol d’un joc que es varen comprar a mitges. En Pau podrà 
fer front a tots els deutes amb els diners que té i amb els diner que li han de retornar? Quants 
diners li sobren o li falten per arreglar els comptes?  (Els diners que li sobren o que deu serà el 
valor T (sense tenir en compte el signe) del problema 3). 
 
RESPOSTA: 
 
Diners que té: 6  2 � 12 
Diners que li deuen: 8 � 1,5 � 9,5 
Diners que deu en Pau: 3,5 � 4 � 16 � 23,5 
 
Diners finals: 12 � 9,5 � 23,5 � �2 
 
R/ En Pau continua devent 2 euros. 
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 PROBLEMA 2: 
 
De l’angle +, que tens en la següent figura, digueu l’angle complementari i el suplementari. Si 
volem construir un triangle amb aquests dos angles trobats, quan ha de valer el tercer angle? 
(El valor d’aquest tercer angle serà la dada N del problema 4). 
 

 
 
 
 
 
 
R/ El tercer angle ha de valer 40º per tal de poder construir un triangle. 
 
 

PROBLEMA 3:  
 
 
La Marta va invertir fa T anys 4000€ en uns bons de la Generalitat. Avui ha acabat el termini i 
ha rebut 4505€ del banc, quin ha estat el rèdit anual de l’operació? 
 
Si ara vol posar 2800€ a un termini a 3 anys a un 4,5% anual. Quins seran els interessos 
generats? (El valor dels interessos correspondrà a la dada P del problema 5). 
 
RESPOSTA: 
 
En primer lloc s’ha de trobar el valor dels interessos que ha obtingut. 
 4505 � 4000 � 505€ 
 
Ara es procedeix a calcular el rèdit anual: 
 505 � 4000  -  2100  

 505  100 � 8000  -										50500 � 8000  - 
 505008000 � -																	- � 6,31												 
 
R1/ Ha obtingut un redit anual de 6,31%. 
 

 +, 

RESPOSTA: 
 
L’angle +, mesura 65º. 
 
El complementari és 90º - 65º = 25º 
 
El suplementari és 180º - 65º = 115º 
 
Per construir un triangle, només han de saber que la suma 
dels tres angles a de ser 180º. 
 
Llavors tindre 180º - 25º - 115º = 40º 
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Si vol posar 2800€ a 3 anys amb un redit anual de 4,5% obtindrà els següents interessos: 
 . � 2800  4,5  3100 																					. � 378€ 

 
 
R2/ Haurà obtingut 378€ d’interessos. 
 
 
 

 PROBLEMA 4:  
 
S’ha realitzat una cursa on primer havien de fer el recorregut en bicicleta i desprès corrent. 
 
En Marc, ha tardat 45min 42seg en fer el circuit en bicicleta i 1h Nmin 13seg en fer el circuit 
corrents. 
En Pol ha tardat 20min 21seg en fer el circuit en bicicleta i 3h 2min 56seg en fer-lo corrents. 
 
- Quan ha tardat en Marc en total? 
- Quan ha tardat en Pol en total? 
- Qui ha realitzat la cursa en el menor temps possible? 
- Quina diferència de temps hi ha entre en Marc i en Pol? (Els minuts de la diferència de temps 
entre en Marc i en Pol, correspondrà a la dada R del problema 5). 
 
 
RESPOSTA: 
 
Temps Marc  
 
           45min  42seg 
+  1h   40min  13seg 
    1h   85min  55seg 
 
       
      2h  25min  55seg 
 
 
R1/ En Marc realitza el recorregut en 2h 25min 55seg. 
R2/ En Pol realitza el recorregut en 3h 23min 17seg. 
R3/ En Marc realitza el recorregut en un temps menor. 
 
Anem a calcular la diferència entre el temps d’en Marc i el d’en Pol. Per calcular la diferència 
s’ha d’arreglar el temps que ha tardat en Marc donat que no es pot restar 25min de 23min i el 
mateix passa amb els segons. 
 
3h 23min 17seg �  2h 83min 17seg �       2h  82min  77seg 
2h 25min 5seg                                �    -  2h  25min  55seg 
                57min  22seg 
  
 
R4/ Entre en Marc i en Pol hi ha una diferència de 57min 22seg. 

Temps Pol 

        20min   21seg 
+ 3h   2min   56seg 
   3h  22min  77seg 
 
 
       3h  23min  17seg 
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 PROBLEMA 5:  
 
 
En la recta numèrica ens situem en el 43 i a continuació fem els desplaçaments següents, l’un 
darrera l’altre: 214 unitats cap a l’esquerra, 312 unitats cap a la dreta, 2 unitats cap a 
l’esquerra, P unitats cap a la dreta, 204 unitats cap a l’esquerra, 20 unitats cap a la dreta i R 
unitats cap a l’esquerra. 
 
- En quin punt ens trobem desprès d’haver realitzat tots aquests desplaçaments? 
 
- Divideix per dos el resultat obtingut. Considera ara aquest resultat un angle. Quin seria l’angle 
suplementari? (La resposta a aquesta pregunta, serà la dada S del problema 6). 
 
 
RESPOSTA: 
 
Realitzem tots els desplaçaments que ens diuen per tal de saber en quin punt ens trobarem: 
 43 � 214 � 312 � 2 � 378 � 204 � 20 � 57 � 276 
 
R1/ Ens trobarem en la posició 276. 
 
 
Si dividim el resultat obtingut per 2 i el considerem un angle, obtenim el valor : 276/2 = 138º. 
 
L’angle suplementari serà: 180 - 138 = 42º  
 
 
R2/ L’angle suplementari és 42º. 
 
 
 
 

 PROBLEMA 6:  
 
1.- Calcula els angles (Aº, Bº, Cº i Dº) de la figura següent: 
 

 
 
 
2.- Suposeu que l’angle obtingut en la lletra D són pisos. En Pau està situat al pis D, en quin pis 
es trobarà si baixa S pisos? 
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RESPOSTES: 
 
1.-  
 

 
 
 

Separem l’angle B i C en dos angles per tal de separar la figura en dos paral·lelograms. 
D’aquesta manera podrem calcular el valor de B1 i C1 sabent que la suma dels tres angles ha 
de sumar 360º i el mateix per l’altre paral·lelogram. 

Per calcular B1 només ens hem de fixar que aquest angle és el mateix que A donat que tenen 
els costats paral·lels i els dos angles són obtusos. Llavors B1 valdrà 135º. 

I el tercer angle d’aquest paral·lelogram C1 es pot calcular de dues formes, restant 360 de la 
suma de tots els altres angles o veien que aquest angle és el mateix que l’angle E donat que 
tenen costats paral·lels i els dos angles són aguts. Llavors l’angle C1 val 45º. 

L’angle B2 té la mateixa amplitud que l’angle F ja que tenen els costats paral·lels i els dos 
angles són obtusos, per tant l’angle B2 val 150º. 

En aquest segon paral·lelogram que esta format pels angles (B2, C2, D i F) ja sabem dos angles 
i els altres dos angles són fàcils de calcular donat que sabem que els dos han de mesurar igual 
perquè tenen costats paral·lels i angles aguts, llavors fem la següent operació i trobarem els 
valors d’aquests angles: 360 – (150·2) = 60º  ara dividim per dos aquest valor  60/2 = 30º. 
L’angle D i C2 valen 30º cada un. 

Resum d’amplitud dels angles: 
A = 135º 
B = B1 + B2 = 135 + 150 = 285º 
C = C1 + C2 = 45 + 30 = 75º 
D = 30º 
 
 
 
2.- Agafem el valor de l’angle D que és 30 i ara fem veure que estem en el pis 30. 
 
Si estem en el pis 30 i baixem 42 pisos estarem en el pis: 30 � 42 � �12 
 
R/ Es trobarà en el pis -12. 
 
 
 
 
 
 
 

Per tal de calcular l’angle A calcularem el 
seu suplementari que s’ha anomenat G, ja 
que aquest és conegut donat que sabem 
que la E=45º i l’angle E i G són iguals 
perquè té els costats paral·lels i els seus 
angles són aguts. Llavors si sabem que G 
val 45º, l’angle A valdrà:  180 – 45 = 135º 
 

B1  

   B2 

C1

  C2
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ENIGMA 
 
A partir del resultat que us passaran els vostres companys del grup 6, anomenarem R a la 
solució del seu problema sense tenir en compte el seu signe i així podreu resoldre amb èxit 
aquest exercici. 
 
La Maria necessita roba i va a una botiga on ha vist unes peces de roba que li agraden molt. Al 
final a comprat 4 peces de roba: un jersei que li costarà 18,40€, una pantaló curt amb un preu 
de 12,25€, un texà que té un preu de 33,55€ i un banyador a 24,46€. Li fan R% de descompte. 
 
- Quan li costa les 4 peces de roba sense realitzar el descompte? 
- Quan ha hagut de pagar desprès de realitzar-li el descompte? 
- Quin descompte en euros li han realitzat? 
 
RESPOSTA: 
 
- El preu de les 4 peces serà: 
 18,4 � 12,25 � 33,55 � 24,46 � 88,66 
 
R1/ En total la Maria haurà de pagar 88,66€ 
 
 
- El preu de les 4 peces  amb el descompte efectuat: 
 88,66€100% � 012% 

 0 � 12  88,66100 																	0 � 10,64€ 

 88,66 � 10,64 � 78,02€ 
 
R2/ El preu que haurà de pagar per les 4 peces amb el descompte efectuat és de 78,02€ 
 
R3/ Li han realitzat 10,64€ de descompte. 
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PROBLEMA COMPLEMENTARI 
 
1.- Dibuixa dues rectes tallades per una recta secant. Anomena els 8 angles i estableix entre 
ells totes les igualtats possibles. 
 
 
RESPOSTA: 

 
 +, � 1, 23 � 4(  5( � 6( 73 � 8( 
 +, � 5( 23 � 73 1, � 6( 4( � 8( 
 
 4( � 73 1, � 5( 
 
 
 23 � 8(    +, � 6( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Són parells d’angles oposats pel vèrtex. 

Són angles que els seus costats són paral·lels i, a més a més, ha de complir que els dos 

angles siguin aguts o els dos obtusos. 

4(	.	73,				1,	.	5	3  s’anomenen alterns interns perquè estan entre dues paral·leles i en costats 

diferents de la secant i pel mateix motiu que en el cas anterior es verifica aquesta 

igualtat. 

23	.	8(,				+,	.	6	3  s’anomenen alterns externs perquè estan entre dues paral·leles i en costats 

diferents de la secant i pel mateix motiu que en el cas anterior es verifica aquesta 

igualtat. 
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2.- En una fruiteria venen les peres en un sac de 1,5kg a 2€. A partir d’aquesta informació 
completa la següent taula: 
 

Kg € 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 
RESPOSTA: 
 	 2€1,5*) � 01*)		 
 0 � 2  11,5 � 1, 3(€ 

  

Kg € 

1 1, 3( 
2 2, 6( 
3 3, 9( 
4 5, 3( 
5 6, 6( 

 

2  1, 3( � 2, 6(  3  1, 3( � 3, 9(  4  1, 3( � 5, 3(  5  1, 3( � 6, 6(  

Per calcular els  preu de 2kg, 3kg, 

4kg i 5kg; només s’ha de 

multiplicar el nombre de kg pel 

preu que val 1kg de peres. 
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2.5.- Realització de l’activitat del tercer trimest re 
 
Aquesta és la tercera activitat que correspondria al tercer i últim trimestre, es realitzarà a final 
del trimestre per tal de fer un repàs de tot allò que s’ha estudiat i que s’hauria de saber. Per 
realitzar aquesta activitat amb èxit s’han de tenir presents els següents coneixements:  
 

- Diferenciar polígons còncaus dels convexos, calcular el perímetre d’un polígon, la longitud 
d’una circumferència, identificar les diferents unitats de superfície, calcular diferents 
superfícies i comparar-les, elaborar fórmules per calcular les àrees de les figures planes, 
definir eixos de coordenades cartesianes, representar punts en el pla, fer desplaçaments d’un 
punt a un altre, elaborar taules de valors i interpretar gràfiques senzilles. 
 

En els annexos es podran trobar les diferents fitxes que se’ls hi entrega a l’alumnat per tal que 
realitzin aquesta activitat. 
 
 

2.5.1.- Activitat resolta pel professorat 

En aquest subapartat el que es tracta és de donar un possible procediment per tal de 
solucionar els problemes que s’han plantejat anteriorment a l’alumnat. 

 

 PROBLEMA 1: 
 
Digues quants polígons convexos i quants còncaus hi ha en les següents figures, tenint en 
compte que hi ha un total de 10 figures. (El nombre de figures còncaves (N) i el nombre de 
figures convexes (P) serà el resultat que s’haurà de donar al problema 3). 
 

 
 
Recordatori professorat:  Els alumnes hauran de donar el número de figures còncaves i 
convexes (el número de figures còncaves serà la N i les figures convexes serà la P pels 
alumnes que realitzin el problema 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPOSTA: 
 
Figures còncaves:    3 
 
Figures convexes:   7 
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 PROBLEMA 2: 
 
- Calcula la superfície de totes les figures. 
- Digues quina és la figura que té una superfície més gran.  
- Quina és aquesta superfície? (Anomena S a aquest valor. S’haurà de donar com a dada 
del problema 4).   

 
 

 
 
 

 
Recordatori professorat:  Els alumnes hauran de donar el valor de la superfície de la figura més 
gran que en aquest cas serà 16 (serà el valor S pels alumnes que realitzin el problema 4). 
 
 
 

PROBLEMA 3:  
 
Un pare li diu al seu fill gran: ara que ja has estudiat com calcular les àrees de diferents figures, 
calcula l’àrea de la joguina amb què està jugant el teu germà petit. El pare li dibuixa la joguina 
en una paper i li posa totes les distàncies que necessita per calcular l’àrea d’aquella figura. 
Totes les unitats estan calculades en cm. (La dada Z que necessiten els vostres companys al 
problema 5, és el primer número del resultat de calcular l’àrea de la figura). 

 
 

 
 
 

RESPOSTA: 
 
Figura a: 9 cm2 

Figura b: 16 cm2 
Figura c: 7 cm2 
Figura d: 7 cm2 
Figura e: 14 cm2 
Figura f: 4 cm2 

 
R/ La figura b té una superfície 
major i és de 16 cm2. 
 

RESPOSTA: 
 
Les dades que li han proporcionat 
del problema 1 són les següents: 
N= 3  i  P= 7 

+� � 3  3 � 9!�� 

7  +� � 7  9 � 63!�� 

 
Com que hi ha 7 vegades el mateix quadrat farem 7  +�: 
 

 

1cm2 
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 +9:;<= � 63 � 30 � 140 � 504 � 737!�� 

 
R/ L’àrea de tota la figura és de 737 cm

2 

 
Recordatori professorat:  Els alumnes hauran de donar el primer número de l’àrea total de la 
figura que correspondrà al valor 7 (serà el valor Z pels alumnes que realitzin el problema 5). 
 
 
 

 PROBLEMA 4:  
 
En Pau i en Marc ens han dibuixat el circuit que realitzen cada dia quan van a córrer. En Pau 
cada vegada que va a córrer realitza 5 voltes i en Marc realitza 6 voltes en el seu circuit. 
 
- Quants metres recorre en Pau cada dia? 
- Quants metres recorre en Marc cada dia? 
- Qui recorre més metres dels dos amics? 
 
 (La resposta que haureu de donar als vostres companys és el primer número de la suma de 
les dues distàncies que recorren en Pau i en Marc cada dia i que correspondrà a la lletra R del 
problema 5). 
 

+� � >  #2 � 3  52 � 7,5!�� 

4  +� � 4  7,5 � 30!�� 

 
Com que hi ha 4 vegades el mateix triangle farem 4 +�: 
 

# � 10 � 3 � 7!� 

+� � >  # � 20  7 � 140!�� 
 

 

> � 15 � 3 � 12!� 2  ?  @ � 2  3  7 � 4!2� 

+� � >  # � 42  12 � 504!�� 
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RESPOTA: 
 
Per tal de saber quants metres han recorregut els dos amics s’haurà de calcular el perímetre 
dels diferents recorreguts que fan. 
 
Circuit Pau: 
 
En primer lloc es calcula el perímetre de la circumferència major (C1), posteriorment el 
perímetre de la circumferència petita (C2) i un cop tens aquestes dades ja pots calcular el 
recorregut que ha realitzat. 
 
- El diàmetre de la circumferència és de: 
 ".à�BC-B	1� � 25 � 2  6 � 25 � 12 � 13�	 
 
Perímetre de la circumferència C1: ' � "  D � 13D � 40,84� 
 
Com que només recorre mitja circumferència es divideix per 2 el perímetre de la 
circumferència. 
 40,84 E 2 � FG, HFI  
 
- El diàmetre de la circumferència C2 és: 
 ".à�BC-B	1� � 25 � J14 � 5K � 6 
 
Perímetre de la circumferència C2 és: ' � "  D � 6D � 18,85� 
 
Com que només recorre mitja circumferència es divideix per 2 el perímetre de la 
circumferència. 
 18,85 E 2 � L, HFI  
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Recorregut circuit Pau: 14 � 9,42 � 5 � 2  M � 6 � 20,42 � 6 � 60,84 � 2  M � 60,84 � 2  16 � 92,84 
 
En cinc voltes haurà recorregut 92,84  5 � HNH, F	I 
 
 
Circuit Marc: 
 
S’ha de calcular el perímetre del rectangle que ens han dibuixat i és el següent: 
 12  2 � 25  2 � 74	� 
 
En 6 voltes que realitza cada dia, haurà recorregut un total de 74  6 � HHH	I 
 
 
R/ En Pau fa més metres que el seu amic Marc. 
 
La suma de la distància dels dos amics és : 464,2 � 444 � LGO, F	I 
 
Recordatori professorat:  Els alumnes hauran de donar el primer número de la suma dels dos 
recorreguts que correspondrà al valor 9 (serà el valor R pels alumnes que realitzin el problema 
5). 
 
 
 

 PROBLEMA 5:  
 
En el sistema de coordenades cartesianes que teniu a continuació representeu les cases dels 
vostres amics. En la posició (-3,3) hi ha la casa de l’Anna (representar-la amb una A), en la 
posició (-2,-3) la casa de la Blanca (representar-la amb una B), en la posició (3,4) hi ha la casa 
d’en Dani (representar-la amb una D) i la casa d’en Carlos està a la posició (4,-1) (representar-
la amb una C).  
 
RESPOTA: 
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1.- L’Anna vol anar a la casa de la Maria, però no sap on viu i li ha dit que per arribar a casa 
seu ha de fer un desplaçament de (Z, -R) des de casa seva. 
 

 
 
 
2.- Quin desplaçament haurà de fer en Dani per anar  a casa de la Blanca? 
 

 
 
3.- És correcte dir que si en Carlos surt de casa seva i fa un desplaçament (-4, -7) anirà a 
l’escola que està a la posició (1, 2)? En cas que no sigui correcte, en quin punt es trobarà en 
Carlos si fa aquell desplaçament? Anomenem E aquest nou punt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El desplaçament que ha de realitzar és (7,-9).  
Llavors la casa de la Maria està en el punt (4,-6) 
 

Casa d’en Dani està en el punt (3,4) 
Casa de la Blanca està en el punt (-2,-3) 
 
El desplaçament que haurà de realitzar és (-5,-7).  
 

No és correcte dir que si en Carlos surt de casa seva i realitza 
aquell desplaçament no arribarà a l’escola. 
 
Arribarà en el punt (0,-8) 
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4.- Quin desplaçament s’ha de fer per anar del punt E fins a casa de la Maria? (Les 
coordenades d’aquest desplaçament (x, y) és la dada que se’ls hi ha de facilitar al grup que 
està resolent el problema 6). 
 

 
 
 
 
 

 PROBLEMA 6:  
 
La Paula vol comparar les ofertes d’un mateix tipus de tela de tres botigues diferents a través 
de gràfics. La tela es compra per metres i a totes tres botigues l’amplada de la roba és la 
mateixa. Representa els preus pels diferents m2 de tela per cada botiga en una mateixa gràfica. 
 
- En la primera botiga li donen la informació en forma de taula. 
 

m2 € 

1 9 

2 12 

3 18,5 

4 22 

5 25 

6 28,5 

 
- En la segona botiga li donen la següent informació: 1 m2 li costarà 7€, 2 m2  li costaran 
13,25€, 4 m2  li costaran 18€ i 5 m2  li costaran 26,5€. Durant aquesta setmana tenen una 
oferta, si compres 3 m2  et surt 3€ més car que si compres 2 m2 i si compres 6 m2 et surt a 30€ 
 
 
 - En la tercera i última botiga que va a mirar el preu de la tela li comenten que com a mínim ha 
de comprar ym2 i que costen x€, si vol comprar més m2, 3 m2 li costaran 10€ i el cost per cada 
m2 que compri de més li incrementarà 10€ per cada m2. Realitza la gràfica per aquesta botiga i 
contesta a les següents preguntes: 
 
 
 
 

Punt E (0,-8) 
Casa Maria (4,-6) 
 
El desplaçament que haurà de fer per anar del punt E 
a casa de la Maria és (4,2) 
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1.- Si la Paula vol comprar 5 m2 de tela en quina de les tres botigues ha d’anar per tal que li 
surti mes econòmic? 
- A quin preu li sortirà? 
- Quina diferència de preu hi haurà amb la botiga 2? 
 
2.- La Paula vol comprar 2 talls de 3 m2, 1 de 2 m2  i 1 tall de 4 m2  de tela, a quina botiga haurà 
d’anar a comprar cada tall perquè li surti el més econòmic possible? Quant serà el cost total? 
La Paula no vol tenir més feina de la necessària per tant comprarà ja els metros tallats per les 
mides que necessita. 
 
3.- Ara la Paula només pot anar a una botiga perquè va justa de temps, a quina de les tres 
botigues haurà d’anar perquè la suma total dels 2 talls de 6 m2 i 1 tall de 3 m2 li surtin el més 
econòmic possible? 
- Quina diferència de preu hi ha si hagués comprat a la botiga 2 o a la botiga 3? (La resposta 
que necessiteu tots els grups per tal d’esbrinar que posa en el text final és el número de la 
botiga que li costa més car comprar tots aquests talls de tela) 
 
 
RESPOSTA: 
 
Gràfiques de les tres botigues: 
 

 
 
 
Resposta a les preguntes: 
 
1.-  Per anar a comprar 5 m2 de tela i que sigui més econòmic haurà d’anar a la botiga 1 i li 
costarà 25€ en total. 
 
Si ho hagués comprat a la botiga 2 li valdria 26,5€ i per tant li hauria costat 1,5€ més car. 
 
2.- Haurà d’anar a comprar els 2 talls de 3 m2 a la botiga 3 i li costaran 2  10 � 20€ 
     Un tall de 2 m2 a la botiga 3 serà la més econòmica i li costarà 4 euros. 
     Un tall de 4 m2 a la botiga 2 i li costarà 18 euros. 
 
     En total haurà de pagar 20 � 4 � 18 � 42€ 
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3.- Comparació de preus de les tres botigues per tal de comprar els talls de tela: 
 
 
Botiga 1:    2 talls de 6 m2 = 2  28,5 � 57€ 
      1 tall de 3 m2 � 18,5€ 
 
 
Botiga 2:   2 talls de 6 m2 = 2  30 � 60€ 
      1 tall de 3 m2 � 16,25€ 
 
 
Botiga 3:   2 talls de 6 m2 = 2  40 � 80€ 
      1 tall de 3 m2 � 10€ 
 
 
R1/ La botiga 1 és més econòmica per comprar els talls que necessita. 
 
R2/ A la botiga 2 li hauria costat 0,75€ més car donat que el cost total és de 76,25€ 
 
R3/ A la botiga 3 li hauria costat 15,4€ més car donat que el cost total és de 90€ 
 
 
 
 
 
ENIGMA: RELACIONANT LLETRES AMB NÚMEROS 
 
A partir del resultat obtingut en el problema 6 endevina que posa en el següent text. Un cop 
esbrinat el contingut del text i el seu significat us farà agafar forces per tal de completar l’última 
activitat i que durant l’estiu feu moltes matemàtiques. 
 
Pista de com resoldre l’entrebanc de lletres: 
Escriviu l’abecedari en català, enumereu les lletres de l’1 al 27 (no us oblideu la Ç). Un cop 
tingueu això reescriviu l’abecedari tenint en compte que ara la primera lletra ha de tenir el 
número de la solució del primer problema i un cop arribis al número 27 comença per 1 fins a 
obtenir tot l’abecedari. 
 
A l’abecedari no s’ha tingut en compte la doble L (LL), per tal que no hi hagi confusió a l’hora de 
reescriure el text. 
 
Exemple: resposta problema 6 podria ser el 7, llavors començaríem a crear el següent 
abecedari: 
 
A B C  Ç D E F G ....... T U V W.... 
7 8 9 10 11 12 13 14 ...... 27 1 2 3....  
 
 
Abecedari original: 
 
A B C Ç D E F G ..... 
1 2 3 4 5 6 7 8 ....... 
 
 
Llavors si en el text apareix una A, mirem l’abecedari que hem refet a partir de la solució del 
problema 6 i ens diu que correspon a la lletra que ocupa la posició 7 de l’abecedari original que 
és la lletra F. 
 
 
 
 

57 � 18,5 � 75,5€ 

60 � 16,25 � 76,25€ 

80 � 10 � 90€ 
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Exemples:  
Abecedari 
reescrit 

A J L O P X Z 

Abecedari 
Original 

F P R U V Ç E 

 
 
A continuació teniu el text que heu de fer-lo llegible: 
 

ÇQNÇPM  OSÇ    YOSÇQRQ    CGÇQ    OSÇ    FÇS   ÇQRYR   YKZ   KG   FYEGL   ÇQRYR   
CGTÇPRGRQ      KÇLRPÇ    YNPÇLGÇK    KYRÇKYRGOSÇQ. 
 
GKNMPRYLR:    EYSCGS   CÇ    JÇQ    KYRÇKYRGOSÇQ,    LM    JÇQ    KGPÇS    AMK   
YOSÇJJY YQQGELYRSPY     GKNMQQGZJÇ,     CMLÇS-JG     SLY      MNMPRSLGRYR   G     
TÇSPÇS  OSÇ  SQ  QMPNPÇLCPYL. 
 
_ _ _ _ _ _      _ _ _      _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _      _ _ _      _ _ _      _ _ _ _ _      _ _ _      _ _               

_ _ _ _ _      _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _:      _ _ _ _ _ _      _ _      _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,      _ _      _ _ _                  

_ _ _ _ _         _ _ _       _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,      _ _ _ _ _-_ _         

_ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _       _ _ _ _ _ _      _ _ _      _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 
 
RESPOSTA: 

ESPERO QUE AQUESTS DIES QUE HEU ESTAT AMB MI HAGIN ESTAT DIVERTITS 
MENTRE APRENÍEM MATEMÀTIQUES. 

IMPORTANT: GAUDIU DE LES MATEMÀTIQUES, NO LES MIREU COM AQUELLA 
ASSIGNATURA IMPOSSIBLE, DONEU-LI UNA OPORTUNITAT I VEUREU QUE US 
SORPRENDRAN. 

 
 
PROBLEMA FINAL 
 
1.- Tenim 3 ampolles buides d’aigua, una de 2L i dues de 1,5L. Com pots aconseguir 1L 
d’aigua? 
 
 
RESPOSTA: 
 
Primer de tot s’ha d’omplir les dues ampolles de 1,5L. Després s’omple primer l’ampolla de 2L 
amb una ampolla d’1,5L. En aquests moments tindrem l’ampolla de 2L que li faltaria 0,5L per 
està completament plena i també tenim una altre ampolla 1,5L plena. S’acaba d’omplir 
l’ampolla de 2L amb l’ampolla 1,5L i finalment obtenim 1L dins de l’ampolla de 1,5L. 
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PROBLEMA COMPLEMENTARI 
 
 
1.- La veïna no entén molt de números i vol enrajolar el garatge i la cuina. El garatge fa 30 
m2 i la cuina 10 m2. Ha anat a mirar rajoles i les dues rajoles que ha triat pel garatge i per 
la cuina fan 50x50cm. Quantes rajoles necessitarà per cada lloc? Si cada paquet val 50€ i en 
cada un d’ells hi ha 20 rajoles, quants paquets necessita i quan serà el seu cost final? 
 
RESPOTA: 
 
Cada rajola fa 50  50 � 2500!�� 
 
Passem els metres quadrats a centímetres quadrats per tal de tenir-ho tot en les mateixes 
unitats. 
 
Garatge: 
 30��  10000!��1�� � 300000!�� 

 
Cuina: 10��  10000!��1�� � 100000!�� 

 
 
Anem a calcular les rajoles que necessita pel garatge: 
 3000002500 � 120	-#PQRBS 

 
Rajoles necessàries per la cuina: 
 1000002500 � 40	-#PQRBS 

 
- Si cada paquet hi ha 20 rajoles i nosaltres necessitarem un total de 160 rajoles, necessitarem 
8 paquets. 
 8	T#UVBCS  50€/T#UVBC � 400€ 
 
R/ El cost de totes les rajoles és de 400€. 
 
 
2.- S’ha realitzat una enquesta a 45 persones on se’ls pregunta quants ordinadors tenien a 
casa. A continuació es mostra una taula amb els resultats de l’enquesta. 
 
 

Ordinadors Números de famílies 

0 3 

1 8 

2 20 

3 12 

4 1 

5 1 

 
 
 

a) Calcula la mitjana. 

b) Calcula la moda. 

c) Dibuixa un diagrama de barres on aparegui el 

nombre d’ordinadors que té cada família. 
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RESPOSTA: 
 
a) Calcula la mitjana. 
 WX � 	3  0 � 8  1 � 20  2 � 12  3 � 4 � 545 � 2,06 

 
b) Calcula la moda. 
 
La moda del nombre d’ordinadors que hi ha a casa en les diferents famílies que s’ha realitzat 
l’enquesta és 2, que és la dada amb la freqüència absoluta més alta, 20. 
 
 
c) Dibuixa un diagrama de barres on aparegui el nombre d’ordinadors que té cada família. 
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3.-L’ACTIVITAT A L’AULA 
 
 
En aquest apartat el que es vol mostrar a partir de fotografies realitzades dintre l’aula mentre es 
realitzava l’activitat, com els alumnes interactuaven entre ells i jo com a professora els anava 
acompanyant dintre del seu aprenentatge. 
 
  

En aquesta fotografia es pot veure 
4 grups (grup 3, grup 4, grup 5 i 
grup 6) treballant entre ells i tots 
ells aportant idees per tal de 
resoldre els reptes proposats. 
 

 

 

En aquestes dues fotografies es port veure el grup 1 i grup 2 respectivament quan em formulaven 
una pregunta referent a  un dubte que tenien respecte a la solució del problema. No sabien amb 
exactitud si el que estaven fent era correcte o no. 
 

 

En aquesta fotografia es pot veure 
els 4 alumnes que formaven el 
grup 5 d’una altre classe desprès 
de pocs minuts d’haver entregat 
les fitxes. 
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En les següents fotografies es poden veure diferents grups intentant resoldre l’enigma que 

se’ls hi proposava.  

En aquesta imatge apareixen els membres 
del grup 6 quan m’estaven preguntant sobre 
la solució del problema donat que no els hi 
quadrava la solució que els hi donava amb 
l’última pregunta de l’enunciat. Em vaig mirar 
com el varen resoldre i els hi vaig fer veure 
que en alguns dels càlculs dels preus dels 
diferents retalls de tela i en alguna de les 
botigues havien comés algun error. 
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3.1.-Valoració de com ha transcorregut l’activitat 
 
En aquest apartat el que es pretén és reunir les valoracions dels alumnes per tal d’aprofundir i 
millorar si s’escau la realització d’aquesta activitat i poder seguir realitzant-la en un altre grup-
classe. Finalment es realitzarà una valoració personal per tal de tenir una visió més completa 
de com ha transcorregut l’activitat. 
 
 

3.1.1.- Valoració dels alumnes 

 
Mentre realitzaven els diferents problemes els mateixos alumnes em varen comentar que 
l’activitat era diferent del que feien habitualment a classe, ja que no solien realitzar molts 
problemes amb grups, i també varen trobar diferent la metodologia utilitzada a l’haver de recollir 
dades de solucions d’altres problemes. 
  
El grup 6, d’una de les classes, els quals havien de realitzant el problema 6 em varen comentar 
que havien trobat l’exercici una mica llarg i que no varen poder acabar l’enigma. També s’ha de 
fer menció que aquest grup els hi va costar molt posar-se a realitzar el problema i al començar 
en retard no varen tenir temps d’acabar l’enigma. 
 
Tots els alumnes van comentar que els problemes els havien semblant accessibles i que els 
havien pogut realitzar amb èxit, que els hi va agradar molt treballar en grup i que mentre feien 
els exercicis conjuntament ningú es va recordar que el que estaven fent era l’assignatura de 
matemàtiques, que els hi semblava més fàcil fent-ho d’aquesta manera. 
 

 

3.1.2.- Valoració personal 
 

L’activitat en els dos primers grups va anar força bé en general, en canvi en el tercer grup va 
haver-hi una mica de complicacions al principi donat que no prestaven atenció al que els hi 
estava explicant, estaven cansats degut a que era l’última hora del matí i ja tenien ganes de 
marxar a dinar. En aquest tercer grup tenia la possibilitat que passes això donat que quan 
estava realitzant el pràcticum sempre els hi costava agafar el ritme a principi de tot, però 
després ja es posaven a treballar en silenci i ordenadament. 
 
Mentre els alumnes estaven realitzant les activitats vaig poder veure que la majoria dels 
membres dels diferents grups s’ajudaven uns amb els altres per tal de resoldre amb èxit el 
problema. Això era molt gratificant per mi donat que veia com els alumnes aprenien ajudant-se 
uns amb els altres.  
 
També s’ha de comentar que alguns alumnes que formaven un mateix grup els hi costava més 
treballar entre ells, ja sigui perquè no tenien ganes de realitzar l’activitat o per altre banda com 
que sabien que els seus companys ja l’estava realitzant no prenien tanta atenció. En el moment 
que em vaig assabentar d’aquest esdeveniment intentava que l’alumne que no estava 
col·laborant amb el grup ho fes per tal que veies que era un treball en grup i que si treballaven 
tots junts podrien trobar la solució d’una manera més eficaç, ja que entre totes les aportacions 
podrien arribar a solucionar el problema amb èxit. 
En alguns grups els vaig tenir que donar algunes pistes per tal que poguessin continuar 
realitzant el problema. Molts dels grups quan solucionaven el problema ja no sabien que havien 
de fer donat que no s’havien acabat de llegir l’enunciat correctament. Alguns volien donar 
alguna de les solucions trobades al següent grup, sense saber amb exactitud si era la correcta,  
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llavors jo els hi feia tornar a llegir l’enunciat per tal que per ells mateixos poguessin veure quina 
era la resposta correcta que havien de passar en aquell grup. 
 
En la primera classe on vaig realitzar aquesta activitat, un dels grups em va solucionar el 
problema final d’una forma diferent a la que havia pensat, però era igualment correcta. Llavors 
els grups que anaven acabant els hi explicava que un grup havia resolt aquest problema d’una 
altre manera i els hi proposava el repte que em trobessin la segona manera de com solucionar 
correctament aquest problema. 
  
A continuació es mostra la solució que havia fet un dels grups: 
 
Omplim l’ampolla de dos litres i amb aquesta aigua emplenem una ampolla d’1,5L i 0,5L de 
l’altre ampolla. Llavors en el tercer pas tornem a emplenar l’ampolla de 2L i buidem l’ampolla 
que tenim plena 1,5L i la que té només 0,5L la deixem com esta. En el quart i últim pas buidem 
l’ampolla de 2 L a l’ampolla que esta buida d’1,5L i el 0,5L que queda en l’ampolla de 2L la 
buidem en l’ampolla de 1,5L que només està omplerta fins a 0,5L, d’aquesta manera en 
aquesta ampolla tindrem 1L que ens demanava l’enunciat. 
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4.-CONCLUSIONS 
 

Després de realitzar aquest treball valoro molt a les persones que realitzen problemes 
estratègics i que a la vegada els alumnes puguin treballar les diferents competències, donat 
que he pogut comprovar, mentre realitzava els problemes, que per què et surtin eficaços has 
de ser enginyós i original per escriure problemes que a la vegada t’adaptis en els diferents 
nivells de matemàtiques que hi ha dintre de l’aula, i que d’aquesta manera tots puguin tenir 
davant seu un problema que a la vegada sigui interessant i estratègic i que el puguin resoldre 
per ells mateixos. 
 
He trobat molt interessant portar a l’aula una de les activitats que vaig realitzar per tal de veure 
si els alumnes agafaven amb entusiasme la realització d’aquesta activitat i quina valoració li 
donaven. Amb ella he pogut veure que els problemes realitzats els hi han agradat i els han 
trobat interessants. En definitiva el que pretenia era que es divertissin amb les matemàtiques al 
mateix temps que assolien coneixements i, a més a més, treballessin algunes de les 
competències com per exemple: la competència social, competència matemàtica, ... 
 
Com bé vaig comentar a l’apartat on s’explica l’organització de l’activitat a l’aula, proposava 
varies opcions depenent de com anés l’activitat donat que cada grup  era diferent. En aquest 
cas no va fer falta que cap grup anés a un altre grup a ajudar-lo amb noves idees donat que els 
grups que necessitaven la dada d’un altre problema ja els tenien gairebé resolt i només els hi 
faltava aquella dada i per tan vaig veure convenient no ajuntar tants alumnes en un mateix grup 
si el problema ja el tenien plantejat. Els altres grups que ja havien resolt el problema realitzaven 
els problemes complementaris i començaven a mirar l’enigma i el problema final.  
 
Per acabar crec que es bo que a la finalització de cada trimestre els alumnes sàpiguen que és 
el que han après durant aquell trimestre i amb aquestes activitats poden veure a grans trets el 
que s’ha explicat en aquells mesos. 
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