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INTRODUCCIÓ 
 

Aquest curs 2017-2018, s’ha continuat el projecte 7demates, que ha complert així 
la seva tercera edició. És un programa que va ser estrenat el curs 2015-16, adreçat 
a nois i noies amb talent per les matemàtiques per tal de motivar i potenciar les 
seves capacitats.  

El programa va néixer com a resposta a una anàlisi del context català, en el que ja 
existien diversos programes d’estímul de les matemàtiques, amb la voluntat clara i 
explícita de complementar-los pal·liant les mancances existents.   

La motivació principal continua sent oferir una activitat arrelada al territori per tal 
d’equilibrar l’oferta d’oportunitats per als nois i noies que resideixen fora de les 
grans ciutats. A més, es dissenya per ser compatible amb els interessos habituals 
d’aquesta franja d’edat, ja que es tracta d’incidir en joves que s’interrelacionin el 
màxim possible amb el seu entorn.  

El projecte ha evolucionat de manera que actua com un grup de treball que funciona 
com un triple laboratori: de nois i noies, de professorat i de famílies. 

 

El projecte ha estat posible gràcies al suport i la implicació de professorat de la 
UPC a Manresa, la participació de professorat de secundària i el suport econòmic 
de la Societat Catalana de Matemàtiques i la Fundació Cellex-Pere Mir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMENT I OBJECTIUS  
 



El grup és un espai de col·laboració entre professorat de secundària i d’universitat, 
i es desenvolupen programes extracurriculars de promoció de les matemàtiques 
per oferir eines i estímuls a aquells nois i noies que mostren bones aptituds per les 
matemàtiques. S’ofereix un espai amb reptes i propostes per joves, de 2n i 3r 
d’ESO, interessats per les matemàtiques i la ciència i la tecnologia en general. La 
demanda supera l’oferta i des de l’inici ha estat necessari un procés de selecció 
dels nois i noies.  

 

Es treballa de manera reflexiva i creativa, amb diferents metodologies, incloent la 
preparació raonada de material didàctic, la posada a prova de les experiències 
proposades i la seva valoració. 

Hi participa tant professorat de secundària com d’universitat amb l’objectiu de crear 
el material de les sessions i portar-les a terme i, sobretot, d’intercanviar 
experiències i punts de vista. Es converteix en un espai de trobada i de reflexió 
sobre com presentar temes, no sempre curriculars, i on tots aprenem de tots. 

 

Com a objectius principals, destaquem:  

- Reflexionar sobre continguts adients  

- Preparar de manera col·laborativa activitats de descoberta i aprenentatge, a 
través de metodologies pràctiques i innovadores, elaborant material didàctic de 
suport. 

- Analitzar el desenvolupament dels programes, establint criteris i qüestionaris de 
seguiment si s’escau, fer-ne la valoració i proposar millores que els puguin fer més 
idonis. 

- Mantenir una pàgina web per fer difusió de les activitats del grup de treball, i 
millorar la comunicació amb l’entorn. 

- Mantenir l’espai de col·laboració entre professorat de secundària i d’universitat, 
que faciliti l’enriquiment mutu. 

 

 

 

 

 

La tasca desenvolupada es visualitza a través de les sessions experimentals amb 
els nois i noies, algunes també amb participació explícita de les famílies. Així, a part 
de la sessió inicial de presentació i selecció, el treball realitzat ha donat lloc a 7 
sessions els dissabtes al matí. Són sessions de 3 hores, amb formats diferents i 



portades a terme de manera conjunta per professorat tant de secundària com 
d’universitat. Aquestes sessions són de periodicitat mensual.  

 

Enguany, el calendari de les sessions ha estat:  

21 d’octubre: Prova de selecció.  

18 de novembre: Sopa de nombres.  

16 de desembre: Compartició de secrets.  

20 de gener: Team Building. Simulacre de la Copa Cangur.  

17 de febrer: Sistemes de numeració (binari) + escacs 

17 de març: Polígons, mosaics i estrelles.  

14 d’abril: És qüestió de sort?  

4 de maig: Cloenda. Reptes de geometria  

 

A nivell de professorat també s’han posat en pràctica diferents competències 
relacionades amb competències genèriques valorades a la societat que el sistema 
universitari h aposat també de relleu com són el treball en equip, la comunicació 
oral i escrita, i el treball autònom.  

  



Sessió 0 – Prova de selecció 
 

La primera sessió es divideix en dos parts:  

● Recepció dels alumnes inscrits i prova de selecció.  

Degut a l’alt nombre d’inscrits ens veiem en l’obligació de fer una selecció, 
ja que el grup de participants hauria d’estar al voltant de 25. La prova de 
selecció consta de tres apartats, on es plantegen diferents problemes de 
nombres, àlgebra i raonament. Tots els inscrits són alumnes a qui els 
agraden les matemàtiques i que hi tenen aptituds, per això, ens sap greu 
haver de fer una tria. En aquest sentit, es valora la resolució i els raonaments 
que fan dels problemes.  

● Joc cooperatiu al pati  

Després de la prova, els nois i noies baixen al pati on esmorzen i se’ls 
proposa un joc cooperatiu. Com que molts no es coneixen, es reparteixen 
en grups de manera aleatòria i es proposa el joc.  

 

La sessió va tenir molt èxit.  
La demanada de l’activitat supera en escreix les places ofertades. 

Si el territori inicial proposat era la comarca del Bages o les del voltant, en 
aquesta edició s’ha ampliat al que es podria anomenar Catalunya Central i 
Pirineus.  

   



Sessió 1 – Sopa de nombres 

Responsables de la sessió: Jordi Delgado, Alba Blasco 

 

Descripció breu/Idea principal: 

En aquest taller/xerrada es pretén presentar un desenvolupament constructiu dels 
conjunts numèrics més habituals a primària i secundària. Partint dels nombres 
naturals, l’objectiu és acompanyar els alumnes en un recorregut a través dels 
diferents sistemes numèrics, de manera que ells mateixos descobreixin les 
insuficiències que es presenten en cada cas, i la necessitat d’ampliació (convidant-
los a que proposin possibles solucions als obstacles detectats). 

 

Entenem que és una molt bona oportunitat per fonamentar, discutir i aclarir algunes 
qüestions subtils, però matemàticament essencials, que de ben segur intriguen a 
molts alumnes interessats en matemàtiques, i probablement no tenen cabuda dins 
els programes convencionals.  

 

Així doncs, els principals conjunts numèrics considerats seran successivament: 

 
● Nombres naturals (N) 
● Nombres enters (Z) 
● Nombres racionals (Q) 
● Nombres reals (R) 

 

Al llarg d’aquest recorregut, ens aturarem sobre alguns nombres particulars, que per 

la seva importància o singularitat formen ja part del folklore matemàtic (per exemple 

√2, el nombre auri ϕ , el nombre π o el nombre e). Intentarem aclarir alguns 

malentesos comuns (que en els estudis superiors son font de no pocs errors i 

frustració) i comentar algunes de les fascinants propietats d’aquests nombres. 

 

Finalment, tractarem d’identificar aquestes estranyes criatures en el nostre entorn. 

 

Llista d'objectius: 

L’objectiu general és acompanyar els alumnes per que siguin ells qui, partint del 
nombres naturals: 



1. Detectin els obstacles i les insuficiències del sistemes successivament 
obtinguts. 

2. Proposin millores que condueixin a sistemes més satisfactoris. 

3. Identifiquin/reconeguin els nous objectes (nombres) construïts en el seu 
entorn habitual. 

En definitiva, es pretén que els alumnes es familiaritzin amb els diferents sistemes 
numèrics, reinventant-los ells mateixos a partir dels més bàsics mitjançant 
requeriments naturals. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

L’eix central de la sessió ha estat una xerrada/debat a través de la qual s’han anat 
plantejant qüestions als alumnes. 

Aquestes qüestions s’han plantejat a tot el grup i s’ha fomentat la discussió de les 
possibles solucions, fent així partícips a tots els alumnes. 

Dins el discurs general (de caire teòric)  s’ha intercalat la presentació d’exemples 
(nombres) concrets que ens han permès descobrir les els conceptes exposats en 
el nostre entorn més proper. 

S’ha tancat la sessió fent una simulació del problema de l’agulla de Buffon.  

 

Recull fotogràfic 

 



 

Material utilitzat 

● Qüestionari 

● Fulls i escuradents (agulla de Buffon) 

 

Metodologia utilitzada: 

● Treball individual de raonament constructiu (descoberta i construcció a partir 
de l’anàlisi crític). 

● Debat col·lectiu de les propostes realitzades. 

● Compartir les conclusions amb els companys de classe per tal de fomentar 
la cooperació. 

● Experimentació i descoberta a partir del joc. 

 

Competències relacionades:  

● Traduir elements quotidians a llenguatge matemàtic (abstracció). 

● Utilitzar l’argumentació formal com a eina per a construir coneixement 
(demostració). 

● Emprar idees matemàtiques amb claredat i precisió (notació). 

● Entendre que les idees per ser precises no és necessari que siguin úniques 
(comprendre diferents formulacions de les mateixes idees, i per que són 
equivalents). 

 

Valoració i propostes de millora: 

Debatre les qüestions en petits grups i augmentar la participació dels alumnes. 

  



Sessió 2 – Compartició de secrets 
Formadors: Mireia Ventura, Montserrat Alsina i Alba Carné 

 

Descripció de l’activitat: 

No hi ha secret millor guardat que aquell que tothom coneix. Trencant amb el tòpic 
dels mapes del tresor, estudiem com hem de fer una bona compartició d’un secret 
per controlar quantes persones són necessàries i com han de treballar per tal de 
resoldre’ls. Tot això es fa a través de l’àlgebra i la geometria, només cal veure-les 
des d’un altre punt de vista. 

 

Objectius: 

● Diferenciar entre la partició i la compartició de secrets 

● Veure sistemes amb dues i tres incògnites i relaciona-ho amb la geometria 

● Resolució de sistemes i extrapolar a més incògnites 

● Treballar en equip i cooperació 

● Millorar el domini del GeoGebra 

 

Desenvolupament de la sessió: 

La sessió està dividida en dues parts. Primera part: 

● Es comença amb diferents tipus de partició de secrets visuals. Veiem que 
una part de la informació real no amaga el total. Com, per exemple, un mapa 
del tresor dividit en diferents trossos o una part d’una bandera d’un país. 

● Es reparteixen nanogrames per veure com necessitem ajuntar més d’una 
informació per tenir la real. Ho fem amb un gat, una clau i un conjunt de 
frases. Ho podem anar complicant, però, de totes maneres, encara tenim 
part real del secret.  

● Llancem un repte: marxem de vacances i volem que, per si de cas, els veïns 
puguin entrar a casa. Però volem que un de sol no pugui entrar mai, que, 
com a mínim, hagin de ser dos veïns. Com ho podem fer? I si tenim infinits 
veïns? Així introduïm la compartició de secrets. 

  



 

Segona part: 

● Repartim equacions amb dues incògnites de diferents colors i de manera 
aleatòria i pengem sobres, dels mateixos colors, a la pissarra. L’alumnat cal 
que esbrini que s’han de posar per colors i resoldre els sistemes (pel mètode 
o estratègia que ells vulguin) i comprovar la solució amb els sobres de la 
pissarra. Aquí veuen com només necessiten dues equacions (sempre que 
siguin secants) per esbrinar el secret. En aquest moment s’aprofita per 
relacionar-ho amb rectes i estudiar, amb l’ajuda del GeoGebra, el tipus de 
rectes i equacions. 

● Fem el mateix, però ara volem que hagin de ser mínim 3 informacions per 
tal de saber el secret. Els fem una pràctica similar i ho relacionem amb els 
tipus de sistemes. A més, posem equacions equivalents per entendre que 
no totes les informacions són útils relacionar-les. 

● Per últim, guardem un secret dins d’una caixa forta. Per descobrir-lo han de 
resoldre sistemes de 5 equacions i, després, cooperar tot el grup alhora per 
tal d’aconseguir els 4 dígits importants. 

● Per acabar, els llencem un nou repte i demanem que ells mateixos ens 
preparin als docents una compartició de secrets. Ens posen a prova!  

 

 Recull fotogràfic: 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



Material utilitzat 

Per aquesta sessió utilitzem: 

- Nanogrames 

- Targetes amb totes les equacions 

- Sobres i caixa forta 

- Presentació i GeoGebra 

 

Metodologia utilitzada: 

El treball de la sessió és a partir de reptes que els alumnes havien de resoldre i 
deduir la part matemàtica que s’amagava. Ha estat una sessió que des de l’inici 
han treballat en equip i aquests s'anaven formant de forma aleatòria. La funció del 
professorat ha estat de guia, ha conduït la sessió i ha aclarit tots els dubtes amb 
exemples i més enigmes. 

 

Competències relacionades: 

- Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar 
afirmacions. 

- Emprar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels 
altres. 

- Utilitzar la comunicació i el treball cooperatiu per compartir i construir 
coneixement a partir de l’experimentació. 

 

Valoració i propostes de millora: 

Ha estat una sessió dinàmica que tant l’alumnat com el professorat hem valorat 
positivament. Cal millorar alguna errada de les targetes i gestionar el temps d’una 
manera més eficient. El fet d’anar canviant d’equips ha ocasionat moviment a l’aula 
i s’han relacionat entre tots creant millor cohesió de grup. El repte final va ser molt 
engrescador i motivador.  



 

Sessió 3 - Jocs “Team-Building” i Simulacre de la Copa Cangur 

Formadors: Josep Costa, Noèlia Pérez, Joana Planas i Esther Plaza 

 

Descripció de l’activitat: 

La sessió va constar de dues parts ben diferents amb un mateix propòsit, el 
treball en equip. En la primera es van realitzar jocs “Team-building” i en la segona 
es va fer un simulacre de la Copa Cangur. 

 

Objectius: 
● Constatar la importància del treball en grup. 

● Fer una simulació de la competició de resolució de problemes “Copa 
Cangur”. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

Les dues activitats es van desenvolupar en grups de 6-7 persones. Els equips 
es van fer repartint els alumnes segons el sexe, el centre i de manera que 
quedessin ben repartits els alumnes de 2n ESO, els alumnes nous de 3r ESO 
del 7demates i els alumnes de 3r ESO que ja havien participat al 7demates el 
curs passat. A cada grup se li va donar el nom d'un dels conjunts de classificació 
dels nombres (Naturals, Enters, Racionals, Reals i Complexos) i cada alumne 
s'identificava amb una targeta adhesiva amb el nom del grup. 

 

La programació de la sessió va ser: 
10:00-10:45: Jocs Team-
Building 
10:45-10:50: Explicació del reglament de la Copa 
Cangur 10:50-11:50: Simulacre Copa Cangur 

11:50-12:10: Pati 

12:10-13:00: Resolució dels problemes més difícils del simulacre 

 

Part 1. Jocs Team-Building 

Com a escalfament pel simulacre de la Copa Cangur es proposen tres activitats 
de “Team building” amb l'objectiu que els alumnes de cada grup es coneguin, es 
cohesionin i desenvolupin estratègies comunes de treball en equip. Es tracta 



d'unes activitats competitives i col·laboratives alhora. Les activitats que es van 
fer són: 

Joc 1: "Fer el collaret més llarg de macarrons" 
Material: macarrons, cabdell de llana i tisores 

Activitat: Cada equip ha de fer el collaret més llarg possible de macarrons, 
se'ls donen les indicacions i immediatament tenen 90 segons per fer l'activitat 
(és a dir, en el primer intent, no se'ls deixa temps per pensar). Es pren nota del 
resultat i tot seguit se'ls deixa un parell de minuts perquè els equips pensin 
estratègies i s'organitzin. Es torna a fer un segon intent i els resultats milloren 
molt. 

 

Joc 2: "Reproduir de memòria una construcció amagada" 

Material: Estris varis per construir la figura (gots de colors, gomes, tisores, 
bolis...) Activitat: Un alumne de l'equip visualitza durant 15 segons una 
construcció amagada, tot seguit l'alumne té 30 segons per explicar-la a la resta 
de l'equip i intentar reproduir el que recorda. Després surt un altre membre de 
l'equip a visualitzar la figura, l'explica als companys i l'intenten reproduir. Així 
successivament durant uns dotze intents. Per controlar el temps es projecta un 
cronòmetre a la pissarra. 

 

Joc 3: "Fer la construcció d'espaguetis més alta" 
Material: espaguetis i cinta adhesiva. 

Activitat: Es tracta de fer una construcció amb espaguetis el més alta possible. 
A més, ha de poder aguantar al capdamunt un caramel “sugus”. Per tal de 
realitzar-la cal enginy i ajuda mútua. Els alumnes disposen de 10 minuts. 

 

Part 2. Simulacre de la Copa Cangur 
Tot seguit, es va explicar el reglament de la Copa Cangur i es va començar el 
simulacre. L'objectiu d'aquesta segona part va ser que els alumnes treballessin 
en equips de manera competitiva per tal de practicar problemes de l'estil de la 
Copa Cangur, i que a la vegada aquest simulacre servís com un entrenament al 
concurs que es realitzava al cap d'uns dies. 

 

El material utilitzat per realitzar el simulacre són els enunciats amb els 
problemes, fulls en blanc per realitzar els càlculs, estris per escriure i les targetes 
de cada grup per apuntar la solució de cada problema. 

 



En acabar el simulacre es va donar a conèixer als alumnes la classificació dels 
equips.  

 

 

La resolució dels problemes es va fer de manera conjunta, amb la participació 
de diferents membres de cada equip. Els problemes que tots els grups havien 
resolt no es van comentar, la resta els van explicar els alumnes dels equips que 
els havien resolt, i si un problema no l'havia resolt cap equip, el va explicar un 
professor. En aquesta segona part va faltar una mica de temps per acabar de 
comentar els problemes menys resolts. 

 

Competències i dimensions treballades 

En la resolució dels problemes es van treballar les onze primeres competències 
de l'àmbit matemàtic: 

 

1. Dimensió resolució de problemes: 

Competència 1. Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una 
representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i 
models adequats. 
Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per 
resoldre problemes. 

Competència 3. Mantenir una actitud de recerca davant d'un problema 
assajant estratègies diverses. 
Competència 4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar 
problemes. 

 

2. Dimensió raonament i prova: 

Competència 5. Construir, expressar i contrastar argumentacions per 
justificar i validar les afirmacions que es fan en matemàtiques 
Competència 6. Emprar el raonament matemàtic en entorns no 
matemàtics 

 

3. Dimensió connexions: 

Competència 7. Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de 
les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar. 
Competència 8. Identificar les matemàtiques implicades en situacions 
properes i acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb 



idees matemàtiques concretes. 

 

4. Dimensió comunicació i representació: 

Competència 9. Representar un concepte o relació matemàtica de 
diverses maneres i usar el canvi de representació com a estratègia de 
treball matemàtic.  

 

Competència 10. Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió 
i comprendre les dels altres. 

 

Competència 11. Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per 
compartir i construir coneixement a partir d'idees matemàtiques. 

Recull fotogràfic 
 

 

 

  



Valoració i propostes de millora: 

 

La valoració de la sessió és positiva. Als alumnes els motiven les 
competicions, tant les de jocs com la de resolució de problemes. 
 

Ens va faltar temps per aclarir a la pissarra els problemes que no havien 
estat resolts pels alumnes. 

  



PÁGINA 1 

 

Sessió 4 – Sistemes de numeració + escacs 

Formadors: Montse Alsina, Josep Maria Barón, Imma Gilibets 

Descripció de la sessió: 

La numeració és un dels grans descobriments de la humanitat que té en la vida 
diària una gran importància.  

El sistema de numeració que s’utilitza en l’actualitat en tot el món civilitzat és 
el sistema de numeració decimal. Aquest és el resultat de l’evolució dels 
sistemes utilitzats al llarg de la història per les diferents cultures. 

Farem un breu repàs a alguns dels sistemes de numeració que hi ha hagut al 
llarg de la història (romà i sexagesimal) i ens centrarem en el sistemes de 
numeració hexadecimal i, especialment, en el binari ja que són molt utilitzats 
en informàtica, electrònica, etc. 

Finalment, hi haurà una última part més lúdica, on es proposaran activitats 
relacionades amb els escacs que tenen, excepte l’última, una estratègia 
matemàtica clara per a resoldre-les i/o guanyar. 

Objectius: 

● Conèixer dos dels sistemes de numeració més utilitzats en Informàtica i 
relacionar aquests nombres amb els nostres nombres decimals (base 
10).  

● Treballar la dimensió Resolució de problemes des d’uns continguts que 
no formen part del currículum de l’ESO per tal de fomentar la motivació 
en l’alumnat. 

Desenvolupament de la sessió: 

La sessió està dividida en tres parts: 

● Es tracta de jugar amb targetes binàries. Es mostren 5 targetes amb 
16 nombres cadascuna (de l’1 al 31 ambdós inclosos) i es demana a un 
noi/a que pensi un nombre de l’1 al 31 i indiqui en quina o quines 
targetes es troba. El formador ha d’esbrinar quin és el nombre que s’ha 
pensat el noi/a.  

Aquest joc es basa en què qualsevol nombre es pot descompondre en 
potències de 2 i és una activitat introductòria del sistema binari. 



PÁGINA 2 

Però què passa si el noi/a diu una mentida en les targetes en què es 
troba el nombre que ha pensat? Pot per exemple, indicar una targeta de 
més o deixar d’indicar-ne una. Mostrem 4 targetes de control 
(correctores) que ens permetran, tot i la mentida o no, esbrinar el 
nombre. 

 Aquest és un magnífic exemple de codis de detecció i correcció 
d’errors. 

● Aquesta part és la principal de la sessió: Sistemes de numeració. Es 
comença donant unes pinzellades dels sistemes de numeració romà, 
sexagesimal i decimal, posant èmfasi en el caràcter posicional d’aquest 
últim sistema de numeració. 

A continuació s’introdueix el sistema de numeració binari tot relacionant-
lo amb el seu ús en la informàtica. Es proposen un parell d’activitats 
curioses relacionades amb el sistema binari: comptar fins a 31 amb els 
dits d’una mà o el cercle suïcida). Parlem també del sistema de 
numeració hexadecimal i del seu ús en la codificació dels colors llum o 
dels caràcters UNICODE. Com a activitat per a treballar el sistema binari 
i el sistema hexadecimal es demana de completar una taula de 
conversió a aquests dos sistemes dels nombres decimals (en base 10) 
0 a 33 ambdós inclosos. A continuació es treballa la conversió de 
decimal a binari, i viceversa, i també la conversió de decimal a 
hexadecimal, i viceversa. Finalment es mostra com sumar i multiplicar 
nombres binaris i s’acaba aquesta part jugant al NIM i mostrant 
l’estratègia guanyadora que es basa en el sistema binari. 

● La tercera i última part està dedicada a jocs i problemes d’escacs en 
què calgui trobar una estratègia per a resoldre’ls (problema) o guanyar 
(joc): 

▪ Nombre de quadrats 

Quants quadrats hi ha en un tauler d’escacs? 

▪ Nombre de camins 

Quants camins diferents pot seguir un rei situat a la casella 
e1 per arribar en 7 moviments a la casella e8? 

▪ Problema de Guarini 

Intercanviar les posicions de dos cavalls blancs situats a 
les cantonades inferiors d’un tauler 3 x 3 amb les de dos 
cavalls negres situats a les cantonades superiors d’aquest 
tauler.  
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▪ Casella enverinada 

Un rei situat a la casella a1 es pot moure només una 
casella amunt, una casella a la dreta o una casella en 
diagonal amunt-dreta. Els jugadors han de moure 
alternativament aquest rei. Perd qui posa el rei a la casella 
h8 (en el 14è moviment un dels dos jugadors l’haurà de 
col·locar en aquesta casella). 

▪ Joc dels reis bons i dels reis dolents 

6 reis blancs, tres de bons (gomet a la base) i tres de 
dolents (sense gomet a la base), col·locats a b1, c1, d1, 
e1, f1 i g1 competeixen contra 6 reis negres, tres de bons 
(gomet a la base) i tres de dolents (sense gomet a la base), 
col·locats a b8, c8, d8, e8, f8 i g8. Guanya... 

- El primer jugador que arribi amb un rei bo a l’última fila 
(primer fila del jugador rival).  

- El primer jugador que mati els tres reis bons del 
contrari.  

- El primer jugador al qual li hagin matat els tres reis 
dolents. 

Recull fotogràfic: 
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Material utilitzat 

Per aquesta sessió utilitzem: 

- Targetes binàries 

- Guió en format PDF 

- Fitxes d’activitats 

- Jocs d’escacs (taulers i peces) 

- Gomets 

Metodologia utilitzada: 

Joc de les targetes binàries: en gran grup. Alumnes voluntaris es pensen un 
nombre i el formador l’ha d’esbrinar. 

Sistemes de numeració: en grups de quatre. Amb el suport d’un guió projectat 
a una pantalla, el formador explica per a tots els alumnes i va intercalant fitxes 
d’activitats (en paper, una per a cada noi/a) a fer. Després d’un cert temps per 
a fer-les es comenta la solució. 

Descans: 15 min 

En tornar de l’esbarjo, explicació del funcionament de les targetes binàries 
correctores per tal de descobrir, tot i una possible mentida, el nombre pensat, 
i: 
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Jocs i problemes d’escacs: per parelles. El formador explica el joc o el 
problema, dona pistes si ho considera adient i finalment, amb la participació 
dels nois i noies exposa l’estratègia optima per a resoldre’ls (problema) o 
guanyar (joc). 

Competències relacionades: 

- Competència matemàtica 2: Emprar conceptes, eines i estratègies 
matemàtiques per resoldre problemes. 

- Competència matemàtica 3: Mantenir una actitud de recerca davant 
d’un problema assajant estratègies diverses. 

- Competència matemàtica 4: Generar preguntes de caire matemàtic i 
plantejar problemes. 

Valoració i propostes de millora: 

La valoració de la sessió és molt positiva.La primera part, targetes binàries, ha 
agradat molt ja que no l’havien vist abans i els sorprenia com es podia esbrinar 
el número pensat (els recordava a trucs de màgia). 

La segona part, sistemes de numeració, era molt llarga i s’ha deixat de fer el 
joc del NIM. El nivell de dificultat de les activitats proposades ha estat l’adequat 
ja que alguns nois/es demanaven com començar o cometien errades en el 
procés però quan se’ls ajudava/guiava una mica, les feien bé. A més, els 
continguts que es treballen són nous per a la majoria de participants, cosa que 
ha anat bé per a motivar-los.  

Finalment, la tercera part, jocs i problemes d’escacs, s’ha hagut de fer molt 
ràpid, en 35 minuts aproximadament, i es va decidir de fer només les activitats: 

▪ Casella enverinada 

▪ Joc dels reis bons i dels reis dolents 

Com que es tractaven de jocs per parelles, en què un dels dos guanyava i, 
naturalment, l’altre perdia, els nois i noies estaven molt engrescats i volent 
saber o cercant en tot moment l’estratègia a emprar per guanyar. 

Just abans de finalitzar la sessió es va donar a cada participant un joc de 
targetes binàries i targetes de control en color i plastificades. 

Una proposta de millora per una propera vegada és anar més ràpid en les dues 
primeres parts (a més, la sessió va començar 10 minuts tard) per tal d’incloure 
en la segona part el joc del NIM, joc que creiem que els agradarà de conèixer.
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Sessió 5 – Polígons, mosaics i estrelles  
Responsables de la sessió: Albert Armenteras, Álvaro Duran, Jordi Fuentes i Carla 
Rodríguez. 

 

Descripció breu/Idea principal: 

En aquesta sessió treballem la geometria dels mosaics i polígons estrellats.  

Cada cop que mirem un terra enrajolat veiem un mosaic. Estudiem quins 
polígons regulars ens permeten recobrir tot el pla sense deixar forats.  

També, ens introduïm en la construcció de polígons estrellats. Descobrim 
quines condicions s’han de complir per poder tancar una estrella passant per 
tots els vèrtexs sense aixecar el llapis del paper.  

 

Llista d'objectius: 

● Deduir les fórmules per calcular: la suma dels angles d’un polígon 
convex, l’angle central d’un polígon regular, l’angle del vèrtex d’un 
polígon regular.  

● Saber reconèixer els mosaics regulars i els mosaics semiregulars o 
arquimedians. 

● Adonar-se que per recobrir el pla, els angles que conflueixen en el vèrtex 
d’un mosaic han de sumar 360. 

● Descobrir amb quins polígons regulars podem construir un mosaic si 
només utilitzem un tipus de polígon regular. Trobar tots els mosaics 
regulars 

● Trobar exemples de mosaics semiregulars 

● Construir  polígons estrellats. 

● Descobrir la relació entre el nombre de vèrtexs d’un polígon estrellat i 
els seus divisors. La condició per poder tancar un polígon estrellat 
passant per tots els vèrtexs sense aixecar el llapis del paper. 

● Relacionar el mínim comú múltiple amb la creació de polígons estrellats 
iguals partint de vèrtexs diferents.  
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Desenvolupament de la sessió: 

Distribuïm els participants en grups heterogenis barrejant alumnes de 2n 
d’ESO i 3r d’ESO. 

La sessió consta de tres parts, seguint la guia d’unes fitxes i les instruccions 
del conductor de la sessió: 

En la primera part de manera més individual, els participants, dedueixen les 
fórmules per trobar la suma dels angles d’un polígon convex, l’angle central 
d’un polígon regular i l’angle del vèrtex d’un polígon regular. Amb el suport 
d’animacions amb geogebra ho posem en comú per tot el grup.  

A la segona part treballem els mosaics. S’explica quines condicions compleix 
un mosaic regular i semiregular. En grup han de trobar tots els mosaics 
regulars. Després, amb l’ajuda de polígons regulars retallats han d’intentar 
construir tants mosaics semiregulars com puguin. Fem una petita competició 
per veure quin grup n’ha trobat més i posar en comú tots els que s’han trobat. 

Un petit descans de 20 minuts i comencem la tercera part.  

En la tercera part treballem els polígons estrallats. Amb l’ajuda d’una animació 
amb geogebra s’explica com construïm els polígons estrellats.  A partir d’unes 
plantilles els participants han de dibuixar diferents polígons estrellats. Amb 
l’ajuda aquests dibuixos poden anar deduint diferents característiques dels 
polígons estrellats que se’ls hi plantegen en la fitxa. 

 

Material utilitzat 

Geogebra (com a suport visual de les explicacions) 

Fitxa de la sessió. 

Cartolines de colors amb polígons regulars. 

Tisores. 

Plantilles pels polígons estrellats. 

 

Metodologia utilitzada: 

Principalment treball en grup amb interrupcions puntuals per donar les 
instruccions, introduir conceptes nous i posar en comú els resultats.   
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Recull fotogràfic 
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Competències relacionades: 

● Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics 

● Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar 
afirmacions. 

● Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i 
acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees 
matemàtiques concretes. 

● Emprar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les 
dels altres. 

● Utilitzar la comunicació i el treball cooperatiu per compartir i construir 
coneixement a partir de l’experimentació. 

 

Valoració i propostes de millora: 

La valoració de la sessió és positiva. La utilització de material manipulable i el 
treball en grup faciliten la comunicació i un ambient relaxat on tots poden 
participar. 

Durant la primera part, es busca que treballin de manera més individual, s’ha 
de deixar temps per reflexionar, si es deixa que responguin immediatament no 
tots han tingut temps de processar el que se’ls demana. 

S’havien preparat més activitats que van quedar per realitzar. 
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Sessió 6 – És qüestió de sort? 
Formadors: Josep Costa, Imma Gilibets, Joana Planas i Esther Plaza 

 

Descripció de l’activitat: 

En aquesta sessió, tot treballant continguts relacionats amb Estadística i 
Probabilitat, fem un procés per adonar-nos com prenem decisions comparant 
la realitat amb models matemàtics i com ens ajuda formalitzar el procés. 

Els jocs ens mostren la part més intuïtiva de la probabilitat, però també alerten  
que la intuïció pot estar distorsionada. 

Objectius: 

● Comprovar si un dau està trucat (plantejar l’experiment, estudiar les 
dades observades, simular l’experiment “moltes” vegades i comprovar 
si podem concloure que està trucat o no -test chi-quadrat-) 

● Calcular probabilitats en diferents situacions 

 

Desenvolupament de la sessió: 

La sessió està dividida en tres parts: 

● Es tracta de comprovar si un dau està trucat o no. Per comprovar-ho, 
l’alumne llança el dau 30 i 60 vegades i fa un recompte dels resultats 
que representa en un diagrama de barres. Amb l’ajuda d’un programa 
informàtic, fem simulacions de llançaments -600, 6000, 600000 
vegades- tant amb un dau correcte com amb daus trucats. Amb els 
resultats obtinguts, apliquem el test de la chi-quadrat per la bondat 
d’ajust. 

● Els proposem un Kahoot de probabilitat amb qüestions “lògiques”, 
d’altres “més complicades” i algunes “insòlites”.  

● La tercera part, la dediquem a la probabilitat. Un primer joc amb daus 
no trucats on jugar un paper important conèixer l’espai mostral; el joc de 
les 3 cartes, que posa de manifest la importància de l’espai mostral i la 
informació coneguda (probabilitat condicionada) i, per últim, plantegem 
la coincidència d’aniversaris. 
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 Recull fotogràfic 
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Material utilitzat 

Per aquesta sessió utilitzem: 

- Daus (n’hi ha de “normals” i d’altres de trucats) 

- Daus cúbics 

- Cartes 

 

Metodologia utilitzada: 

El treball de la sessió és a partir de jocs que els alumnes realitzen, dels quals 
obtenen unes dades i les treballen, amb l’ajuda d’unes fitxes i el guiatge del 
professorat. 

Els jocs es proposen per parelles per tal que es comentin els resultats, però els 
resultats de cada parella es comparteixen amb tot el grup per tal de tenir més 
dades per treure conclusions. 
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Competències relacionades: 

- Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar 
afirmacions. 

- Emprar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les 
dels altres. 

- Utilitzar la comunicació i el treball cooperatiu per compartir i construir 
coneixement a partir de l’experimentació. 

 

Valoració i propostes de millora: 

La valoració de la sessió és positiva. Les activitats proposades eren prou 
motivadores per provocar discussió d’idees. Encara va quedar una activitat per 
fer. El Kahoot va ser interessant i, en fer-se abans del descans, va propiciar 
que comentessin les qüestions.  
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Sessió 7 – Cloenda: Reptes de geometria 

 

Descripció de l’activitat: 

Aquesta sessió ha estat conjunta pels alumnes del 7demates i els de 
l’Anemx+mates. L’activitat ha consistit en una “fira de reptes” relacionats amb 
la geometria. 

També hi ha hagut una part més lúdica juntament amb les famílies i una 
xerrada-espectacle sobre bombolles de sabó. 

 

Objectius: 

● Veure la part lúdica de les matemàtiques. 

● Donar a conèixer a les famílies la manera en què treballem les 
matemàtiques. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

La sessió està dividida en tres parts: 

● A la fira de reptes, els alumnes s’agrupen en grups de 4, procurem que 
els alumnes de 4t d’ESO quedin repartits en tots els grups. Cada grup 
ha de resoldre 6 reptes diferents. Tenen 10 minuts per completar el repte 
o el joc plantejat. En cada joc, obtenen una puntuació i el grup 
guanyador tindrà un petit obsequi. 

● La segona part es fa conjuntament amb les famílies al pati. A part de 
l’esmorzar es construeixen cúpules de Leonardo, amb el suport del 
MMACA, i es pot veure una mostra de materials del museu. 

● La tercera part, a la Sala d’Actes, consisteix en una xerrada-espectacle 
sobre bombolles de sabó a càrrec de Milo i on van descobrint diferents 
propietats geomètriques. També es fa conjuntament amb les famílies. 
En acabar, s’entreguen els diplomes als participants. 
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 Recull fotogràfic 
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Material utilitzat 

Per aquesta sessió utilitzem: 

- Joc del SET 

- Fitxes explicatives (hexaminós, joc del gratacels, itsphun -construccions 
3D-, tantrix, magic cube...) 

- Targeta de control 
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Metodologia utilitzada: 

Els jocs proposats són: 

- Joc del SET 

- Sòlids platònics i arquimedians 

- Cub màgic 

- Joc del gratacels 

- Activitat amb hexaminós 

- Tantrix  

Per cadascun d’ells, es proposa una fitxa o un repte i l’han de resoldre en 10 
minuts. En finalitzar el temps, es valora l’assoliment del repte en la seva targeta 
de control i passen al repte següent. Tots els grups superen 6 reptes. 

En acabar, es sumen les puntuacions de la targeta de control i als guanyadors 
se’ls obsequia amb unes llaminadures, durant l’estona d’esbarjo. 

 

Competències relacionades: 

- Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar 
afirmacions. 

- Emprar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les 
dels altres. 

- Utilitzar la comunicació i el treball cooperatiu per compartir i construir 
coneixement a partir de l’experimentació. 

Valoració i propostes de millora: 

La valoració de la sessió és positiva. Les activitats proposades eren prou 
motivadores i engrescadores. A més, el fet de ser competitiu els agrada molt. 
L’espectacle de bombolles de sabó els va impressionar molt, fins i tot, a les 
famílies. A la construcció de cúpules de Leonardo hi van participar tots 
(alumnes i famílies). 

 

Propostes de millora: 

- Revisar les preguntes del repte del Magic Cube 

- Corregir el joc 8 dels gratacels  
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VALORACIÓ FINAL 

La valoració del curs és molt positiva.  

● A nivell de participants 

Els nois i noies que hi participen estan molt motivats i són molt agraïts. Valoren 
molt bé el fet d’haver participat al 7demates i les diferents sessions. 

 

L’activitat que més els va agradar va ser, en un 44,4%, la de Jocs Team 
Building i Copa Cangur. Són nens/es molt competitius i els agrada resoldre 
problemes en grup ja que els suposa un repte. 

L’activitat que els va agradar menys va ser Sopa de nombres amb un 38.9%. 
Hi ha diversitat d’opinions pel fet de ser més teòrica, tipus xerrada, més difícil. 
En aquest sentit, valorem que aquest tipus de sessió no hauria de ser la 
primera. 

● A nivell de les famílies 

La valoració de les famílies és molt bona. Els fills/es han comentat les sessions 
a casa i les han valorat força difícils però divertides. El format de les sessions 
també el consideren adequat i mostren interès per continuar participant en el 
programa. 

● A nivell del professorat que hi participa. 

Pel que fa al professorat que participa en el grup, la valoració és molt bona ja 
que obté una altra visió d’ensenyar matemàtiques, buscar utilitats i aprendre 
recursos i idees per portar a l’aula. A més, tot el treball és en equip i això el fa 
molt enriquidor. El fet que hi hagi professorat d’universitat implicat li dona un 
valor afegit. 
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− ¿Necesita un título? En la galería de estilos de la pestaña Inicio, haga clic en el 
estilo de título que quiera.  

− Puede ver que en la galería también hay otros estilos. Por ejemplo, para una 
cita, una lista numerada o una lista con viñetas como esta. 

− Para obtener los mejores resultados al seleccionar el texto que quiere copiar o 
editar, no incluya ningún espacio a la izquierda o la derecha de los caracteres 
de la selección. 

TÍTULO 2 

Tal vez la fotografía de la portada le guste tanto como a nosotros, pero si no es la más 
indicada para el informe, puede reemplazarla fácilmente por una suya. 

Basta con que elimine la imagen del marcador de posición. Después, en la pestaña 
Insertar, haga clic en Imagen para seleccionar una de sus archivos. 
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