
MATEMÀTIQUES COMPETENCIALS 
 

ACTIVITAT DEL 1R TRIMESTRE 
 

NIVELL: 2N 
 
 

Títol: Sorpreses de tardor. 
 
Descripció:  
 
Els alumnes s’encarregaran de preparar els ingredients per fer 
aquests bombons. 
 
Farem 5 grups. Cada grup s’encarrega de preparar un ingredient.  
 
Ingredients: 
 
2 quilos de farina d’ametlla. 
600 grams de nous. 
500 grams de mantega. 
3 pots de crema de xocolata ( cadascú de 750 grams)  
6 paquets de galetes 
 
Cada grup haurà de dividir el seu ingredient en quatre parts, ja que 
el dia que es facin les sorpreses de tardor hi haurà quatre grups.  
 
Grup 1 
 
Al grup 1 se li planteja com pot fer 4 parts de dos paquets d’1 quilo 
de farina d’ametlla.  
 
Els alumnes proposen “tallar” els paquets per la meitat. 
 
Se’ls explica que cada paquet fa un quilo, un quilo són 1000 grams. 
Els hi preguntem si saben dos nombres que facin 1000. Proposen 
diferents sumes 100 + 100, 20 + 20, 500+ 500.... es calculen totes 
les sumes que diuen a la pissarra fins trobar la resposta encertada.  
Un cop sabem les mesures, amb l’ajuda de la balança preparem 
quatre paquets de 500 grams de farina d’ametlla.  
 



 
 
 
 
 
Grup 2 
 
El grup 2 és l’encarregat de preparar les nous. Amb l’ajuda de la 
balança han de fer 4 paquets de 150 grams. La mestra explica que 
si sumen quatre vegades 150 grams ens dona 600.  
Utilitzem la balança digital per preparar quatre paquets de 150 
grams de nous. 
 
 



 
 
Grup 3 
 
Aquest grup s’encarrega de la mantega. Els hi donem 2 paquets de 
mantega de 250 grams. Els hi preguntem quan pesen en total els 
dos paquets. Fan les operacions corresponents. 
Els hi demanem que pensin com convertirien aquests dos paquets 
de mantega en quatre trossos els més iguals possibles.  
Es pot facilitar un rectangle de paper de la mateixa mida que la 
mantega perquè facin les proves convenients. 
Els alumnes proposen tallar cada paquet de mantega per la meitat, 
així aconseguirem quatre trossos.  
 
 



 
 
 
Grup 4 
 
Aquest alumnes preparen la crema de xocolata. Amb l’ajuda de la 
balança prepararem 4 parts de 500 grams. Es pot preparar 
directament en el bol on el dia següent es farà tota la pasta.  
 
Grup 5 
 
Treballaran amb les galetes. Donem 6 paquets de galetes i els hi 
proposem que ho reparteixin en 4 grups. Després de discutir una 
estona els alumnes reparteixen 4 paquets a cada bol ( per els 
quatre grups que farem el dia següent). Amb els dos paquets que 
sobren els alumnes desfan els paquets i van repartint galeta per 
galeta com si fossin cartes. Al acabar fan un recompte de quantes 
galetes té cadascú per saber si tothom té el mateix nombre.  
 
 



 


