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0. Sumari  

En aquest segon número del butlletí  d’aquest curs us  informem dels concursos Fem matemàtiques 2018,  

6è Concurs de Dibuixos Matemàtics  per alumnes d’infantil i primària) i 19è Concurs de Fotografia 

Matemàtica  (per alumnes de cicle superior de primària i ESO i  batxillerat i FP)  

Continuem amb “Matemàtiques en  família: Activitats  i ídees per educació matemàtics de fills i filles” Us el 

recomenem especialment i que podeu anar consultant al llarg del curs  

A RACONS MATEMÀTICS la imatge d’aquest mes és de dibuix (“Menys Un Pot”) i el  Joc Recomenat és : 

¡Toma 6!, un joc per més grans de 8 anys  

  

Completa el butlletí l’apartat de Matemàtiques a la premsa  i novetats de llibres de divulgació de 

matemàtiques  que inclou tres llibres ( un amb 60 jocs sobre diversos  aspectes del curriculum escolar, el 

segon amb 150  enigmes i jocs lògics i el tercer és un recull de cançons i cantarelles amb contiguts de 

numeració (“Els números canten”) 

 Esperem que us agradi! 

Si us voleu subscriure o voleu convidar algun conegut per a que rebi aquest butlletí, només us heu 

d’inscriure a través del següent enllaç: http://bit.ly/1QSsKkS 

Link on es pot consultar els butlletins anteriors:  https://groups.google.com/forum/#!forum/abeamnews-

families 

 

Si teniu twitter seguiu-nos a @matesABEAM  

Agraïm col.laboració de FAPAC en la difusió d’aquest butlletí. 

 

Moltes gràcies per la vostra col.laboració! 

 

http://bit.ly/1QSsKkS
https://groups.google.com/forum/#!forum/abeamnews-families
https://groups.google.com/forum/#!forum/abeamnews-families
https://groups.google.com/forum/#!forum/abeamnews-families
https://groups.google.com/forum/#!forum/abeamnews-families
https://groups.google.com/forum/#!forum/abeamnews-families
https://groups.google.com/forum/#!forum/abeamnews-families
https://groups.google.com/forum/#!forum/abeamnews-families


  

1. Fem Matemàtiques 2018 

El Fem Matemàtiques és una activitat que té la finalitat de contribuir a desenvolupar la competència 

matemàtica en tot l’alumnat de sisè de primària i primer cicle de l’ESO. També permet intercanviar 

experiències i compartir propostes per part del professorat de les diferents comarques de Catalunya. A 

més, vol sensibilitxar la societat catalana en general sobre la necessitat de millora d’una educació 

matemàtica que afavoreixi el desenvolupament personal i la integració social d’uns ciutadans i ciutadanes 

lliures i responsables. 

Es tracta d’una activitat organitzada anualment per la FEEMCAT  amb el suport del Departament 

d’Ensenyament. Està dirifida a ots els alumnes de sisè de primàia i de primer i de segon d’ESO dels 

centres escolars de Catalunya.  

S’organitza en frma de concurs i es desenvolupa en tres fases: 

 Primera fase es fa als centres 

 Segona fase es realitza de manera independent en cada una de les 5 associacions que forma part 

de la FEEMCAT: APMCM, ADEMGI, APaMMs,ABEAM, LleiMat 

 Tercera fase o fase final s’estructura com una jornada matemática amb un component lúdic. 

Amb aquesta activitat ens proposem: 

 Potenciar el raonament matemàtic a través de la resolución de problemas. 

 Fomentar la capacitat de comunicación i argumentació matemática presentant activitats per 

resoldre en equips i exigint l’elaboració d’informes detallats. 

 Ajudar als nois i noies a adquirir seguretat i confiança en les seves capacitats per fer matema`tiques 

presentant-los activitats motivadores i que suposin un repte per a ells i elles. 

 Mostrar als professors i profesores activtats lligades a l’entorn i problemas adequats per a treballar 

estratègies i desenolupar actituds positives envers d’aquesta disciplina, 

Problemes proposats en la primera fase: http://fm.feemcat.org/?p=937 

La participació en aquest concurs es fa per centres   Per participar cal que els centres  s’insriguin : del 21 

de novembre al 15 de desembre de 2017 

Tota la informació a  http://fm.feemcat.org/ 

 

 

 

 

 

http://feemcat.org/
http://www.gencat.net/educacio/
http://www.gencat.net/educacio/
http://fm.feemcat.org/?page_id=231%20
http://fm.feemcat.org/?page_id=244
http://www.apmcm.cat/
http://www.xtec.es/entitats/ademgi/
http://www.xtec.net/entitats/apamms/
http://abeam.feemcat.org/
http://associaciolleimat.blogspot.com.es/
http://fm.feemcat.org/?page_id=247%20
http://fm.feemcat.org/?p=937
http://fm.feemcat.org/


  

2. Concursos de dibuixos i fotografia ABEAM 

a) 18è Concurs Fotografia Matemàtica ABEAM  

El veredicte del jurat es publicarà el dia 23 de maig al web www.fotografiamatematica.cat   

El lliurament de premis està previst pel dimarts dia 30 de maig de 2017 a les 18 h a sala d'actes de 

CosmoCaixa (Carrer d'Isaac Newton, 26) 

b) 5è Concurs Dibuixos Matemàtics ABEAM  

OBRES FINALISTES: La relació  d’obres finalistes es publicarà  dia 1 de maig de 2017 en l’espai web del 

concurs http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=25 

FINAL: La relació  final de les obres finalistes es farà  pública a l’Acte de Cloenda, previst pel 12 de maig de 

2 1  a les 1 :   en el Citilab de Cornellà. (Plaça Can Suris s/n)  

 

3. Votació popular del concurs videoMAT2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 6è concurs de dibuixos Matemàtics ABEAM 

Amb l’objectiu de fomentar la creativitat matemàtica i el gust per a ella, com també potenciar el 

desenvolupament de les competències matemàtiques en els més petits de les nostres aules, ABEAM 

convoca el seu 6è Concurs de Dibuixos Matemàtics, adreçat als alumnes d’Educació Infantil i 

Educació Primària (AQUEST curs s’amplia fins a 6è de primària),activitat que culminarà entorn el Dia Esc 

olar de les Matemàtiques (divendres 11 de maig de 2018) 

La participació de l’alumnat va lligada a la inscripció del centre on estan escolaritzats, tràmit que va a 

càrrec d’un docent del centre en qüestió i cada alumne/a participant ha de realitzar una obra matemàtica a 

nivell individual. 

Les bases es troben en aquest enllaç http://abeam.feemcat.org/mod/resource/view.php?id=1235 

 del web de l'activitat: http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=25 

El hashtag que utilizarem és #6dibuixosABEAM 

 

3. 19è concurs de fotografia Matemàtica ABEAM 

1a. fase: En tots els centres educatius de primària o secundària que participin en el concurs de fotografia 

matemàtica es convocarà un concurs en alguna data en què el centre faci una jornada cultural (per 

exemple la data en què es convoquen concursos literaris o similars). Cada centre, internament, donarà els 

premis que cregui convenients a les millors fotografies de cada categoria. 

2na. fase: Cada centre seleccionarà la millor fotografia de cada nivell, i s’hauran de fer arribar a 

l’organització mitjançant el mecanisme que s’habilitarà a la web fotografiamatematica.cat. L’arxiu amb la 

fotografia tindrà format JPG i el nom de l’arxiu haurà de ser format per: el nivell, barra baixa i el títol de la 

fotografia (exemple: ESO12_Paràboles a la figuera). També s’haurà d’enviar un fitxer de text amb el mateix 

títol que l’arxiu de la fotografia on hi constarà el nom de l’autor, el títol de la fotografia, el centre i el nivell. 

La data límit de recepció de fotografies serà el 27 d’abril del 2018 a les 24h. 

La inscripció  per participar al concurs  la poden fer els cenrtres  fins 23 de febrer de 2018 

Fotografies guanyadores de  l’any 2 1   i anteriors a http://fotografiamatematica.cat/blg/ 

 

 

 

 

http://www.fotografiamatematica.cat/
http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=25
http://abeam.feemcat.org/mod/resource/view.php?id=1235
http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=25
http://fotografiamatematica.cat/blg/


 

4.  Matemàtiques en familia: Activitats i idees per educación matemática de 

fills i filles 

L’autoria d’aquestes activitats i ídees és del CREAMAT (Centre de recursos per ensenyar i aprendre 

matemàtiques (Departament d'Ensenyament) 

A ) Activitats 

Vint propostes d’accions de la vida quotidiana que podeu fer amb els vostres fills i les vostres filles i que els 

poden ajudar en la seva educació matemàtica 

Títol del document: Matemàtiques en família. Vint propostes d’activitats de la vida quotidiana que poder 

fer-se en família i que poden ajudar a l'edTítol del document: Matemàtiques en família. Vint propostes 

d’activitats de la vida quotidiana que poder fer-se en família i que poden ajudar a l'educació matemàtica 

dels fills i de les filles. 

 

Descripció el contingut: En la vida quotidiana hi ha moltes oportunitats de fer matemàtiques i, des de la 

família, aquestes oportunitats poden ser fàcilment aprofitades per contribuir a l'educació matemàtica dels 

seus fills i de les seves filles. El document ofereix 20 propostes d'activitats que poden fer-se en l'entorn 

familiar i que, a diversos nivells, poden fer aportacions tant a l'aprenentatge de continguts concrets com, de 

manera més general, a posar de manifest la presència de les matemàtiques en l'entorn que ens 

envolta.ucació matemàtica dels fills i de les filles. 

 

Descripció el contingut: En la vida quotidiana hi ha moltes oportunitats de fer matemàtiques i, des de la 

família, aquestes oportunitats poden ser fàcilment aprofitades per contribuir a l'educació matemàtica dels 

seus fills i de les seves filles. El document ofereix 20 propostes d'activitats que poden fer-se en l'entorn 

familiar i que, a diversos nivells, poden fer aportacions tant a l'aprenentatge de continguts concrets com, de 

manera més general, a posar de manifest la presència de les matemàtiques en l'entorn que ens envolta. 

http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/images/stories/documents/matematiques_en_familia_activitats.pdf 

B) Ídees:  Vint-i-cinc idees per contribuir, des de la família, a l’educació matemàtica dels fills i de les filles. 

https://www.slideshare.net/creamat/matematiques-familia-idees 

Text en pdf 

http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/images/stories/documents/matematiques_en_familia_idees.pdf 

 

 

 

 

http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/images/stories/documents/matematiques_en_familia_activitats.pdf
https://www.slideshare.net/creamat/matematiques-familia-idees
http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/images/stories/documents/matematiques_en_familia_idees.pdf


 

5. Novetats divulgació: llibres divulgació 

El juego en la enseñanza de la matemática 

 Autoria: Evelina Brinnitzer, Gabriela Fernández Panizza, Silvia Pérez, María Fernanda Gallego, 

María Edith Collado, Flavia Santamaría 

 Editorial. Graó (ISBN 978-84-9980-779-9) 

60 jocs aborden continguts dels 5 eixos que conformen el currículum: nombre, operacions, magnituds i 

mesura, geometria, estadística i probabilitat; i tenen en compte variants per adaptar-los a cada grup des de 

la perspectiva d’una “matemàtica per a tots”. S’ofereixen consideracions disciplinàries i orientacions 

didàctiques. 

A la web de l’Editorial http://www.grao.com/ca/productes/view?slug=el-juego-en-la-ensenanza-de-la-

matematica 

 

 

150 enigmas y juegos de lógica para volverse loco 

 Autor: Miquel Capó 

 Editorial: Montena (ISBN 978-84-9043-851-0) 

Un nou llibre de Miquel Capó on es proposen diferents problemes de lògica "de 9 a 99 anys". En la 

materixa editorial ja té publicats altres llibres amb 25, 30, 365... propostes. També és autor d'altres obres 

com 100 qüestions de matemàtiques. 

https://www.megustaleer.com/libro/150-enigmas-y-juegos-de-logica-para-volverse-loco/ES0150705 

Els números canten 

 Autoria: Maria Bras-Amorós i Toni Giménez 

 Editorial: Boileau (ISBN 9788415381-73-0) 

Els números canten és un recull de cançons i cantarelles amb contingut de numeració i és també una eina 

didàctica per treballar el nombre en totes les seves dimensions. Totes les cançons es poden escoltar a 

través d'àudios en línia. 

Fitxa a web de l’Editorial https://www.boileau-music.com/es/obras/els-numeros-canten-b-3950 

 

 

http://www.grao.com/ca/productes/view?slug=el-juego-en-la-ensenanza-de-la-matematica
http://www.grao.com/ca/productes/view?slug=el-juego-en-la-ensenanza-de-la-matematica
http://www.cossetania.com/100-qestions-de-matemrtiques-1443
https://www.megustaleer.com/libro/150-enigmas-y-juegos-de-logica-para-volverse-loco/ES0150705
https://www.boileau-music.com/es/obras/els-numeros-canten-b-3950


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) De Pitágoras a la conjetura del millón de dólares ( Pedro Alegria al  diari ABC  el 8 de maig  de 

2017) 

http://www.abc.es/ciencia/abci-pitagoras-conjetura-millon-dolares-201705082037_noticia.html 

 

F)Eva Miranda: «En España tenemos un importante capital humano en investigación matemàtica 

Entrevista al diari ABC (17 abril de 2017) de Fernando Corbalan a Eva Miranda  profesora de 

Matemàtiques de la UPC guardonada el passat mes de gener amb una càtedra de la fundació de Ciències 

Matemàtiques de París (FSMP) 

http://www.abc.es/ciencia/abci-miranda-espana-tenemos-importante-capital-humano-investigacion-

matematica-201704172134_noticia.html 

 

G)«Así como el ADN está en todas partes, las matemáticas también» ( La voz de Galicia 12/05/2017) 

http://bit.ly/2pQ3abm 

 

H) El mayor número primo conocido  (El  País 10/5/2017) http://bit.ly/2qMcm4T 

 

I) Andrew Wiles: “Aprender matemáticas es como practicar un deporte. Si quieres correr más 

rápido, tienes que entrenar”  (El Confidencial 07.05.2017)  http://bit.ly/2rlgm9h 

 

J)  El 100è article de 'El juego de la ciencia' de Carlo Frabetti (6/05/2017 en El País) 

http://elpais.com/elpais/2017/05/05/ciencia/1493981412_593649.html 

 

K)  ‘Reductio ad absurdum’  (  Miguel Ángel Morales en El País  3/5/2017) 

http://elpais.com/elpais/2017/05/03/el_aleph/1493823525_134201.html?id_externo_rsoc=TW_CC 

 

 

 

6. Matemàtiques a la premsa 

a)Entrevista a la matemàtica Clara Grima (30 octubre de 2017) 

http://www.periodismoull.es/clara-grima-matematicas/ 

 

b)Las matemáticas que puede esconder un dónut  

(Alfonso J. Población Sáez en ABCdario de las Matemáticas)  (3 novembre de 2017) 

http://bit.ly/2yISIuF 

 

c)Hirotugu Akaike, el matemático de las estadísticas más exactas (5 de novembre de 2017) 

http://bit.ly/2AnoevD 

 

d) Cómo calcular áreas contando puntitos ( Miguel Ángel Morales  El País 8/11/2017) 

https://elpais.com/elpais/2017/11/08/el_aleph/1510158827_253966.html 
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http://bit.ly/2pQ3abm
http://bit.ly/2qMcm4T
http://bit.ly/2rlgm9h
http://elpais.com/elpais/2017/05/05/ciencia/1493981412_593649.html
http://elpais.com/elpais/2017/05/03/el_aleph/1493823525_134201.html?id_externo_rsoc=TW_CC
http://www.periodismoull.es/clara-grima-matematicas/
http://bit.ly/2yISIuF
http://bit.ly/2AnoevD
https://elpais.com/elpais/2017/11/08/el_aleph/1510158827_253966.html


 

 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Ens trobem a finals de novembre i per tant, acostant-nos a l’inici de l’hivern. Menys o més lentament les 

temperatures han començat a descendir i, de fet, en alguns indrets, han baixat tant que fins i tot el 2, l’1 o el 0 

representen un temperatura massa elevada per la que en realitat es troben. En aquest sentit, es fa necessari de 

trobar una manera de “poder anar més avall” de com indicar aquestes temperatures tan fredes. Per a poder indiciar 

aquestes temperatures, s’utilitzen els nombres negatius, que, com bé fan els nombres positius per indicar les 

temperatures més altes que 0ºC, indiquen de manera simètrica les temperatures que van descendint envers els 0ºC. 

En general, notem, doncs, com la mesura de la temperatura en graus centígrads esdevé un context per a introduir els 

números negatius.  

Tot i ser molt utilitzat, el context de la temperatura no és l’únic en què podem introduir i treballar els nombres 

negatius. De fet, hi ha molts altres contextos en què fem servir  els nombres enters. En particular, volem destacar el 

context en què l’Edgar Garcia amb l’obra titulada “Menys un pot” va participar en la Categoria C del concurs de 

Dibuixos Mateemàtics, quan cursava 5è de Prmària al centre Antoni Brusi de Barcelona introdueix els nombres 

enters negatius. Amb aquesta obra, doncs, volem il·lustrar una d’aquestes altres maneres d’introduir, interpretar i 

entendre els nombres negatius, i la importància d’entendre bé què signifiquen els nombre negatius en el seus 

contextos. 

 

 

 

 

Imatge matemàtica: Menys Un Pot (Dibuix matemàtic) 



 

Com es veu en la imatge, partim d’un turonet i de la mesura d’un pot ben concret. Cada pot de sorra que puguem 

tapar o treure del turonet, correspondrà a treure una unitat de pot. Així, -1, es correpondria en haver tret un pot al 

turonet, -2, a haver-n’hi tret dos.  I així successivament. D’aquesta manera, hem introduir la idea dels nombres 

negatius, per indicar les unitats que es treuen d’un punt de partida concret (que li podem dir 0) o que manquen per 

arribar a aquest lloc de partida (que li havíem dit 0).   

Grup de Dibuixos Matemàtics d’ABEAM 

http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=25 

concursdibuixosabeam@gmail.com  

 

 

 

 

http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=25
mailto:concursdibuixosabeam@gmail.com


  

Joc recomanat: ¡toma 6! 

               

 

   
 

TÍTOL ¡Toma 6! 

EDAT A partir de 8 anys 

JUGADORS de 2 a 10 

TEMPS D’UNA PARTIDA de 30 a 45 minuts 

RESUM L’objectiu d’aquest joc és quedar-se amb el menor nombre de punts negatius. 
Cada bou petit situat a la part superior de les cartes conta com un punt 
negatiu. 
 
El joc conté 104 cartes numerades correlativament. Els punts negatius estan 
distribuïts de la següent manera: 

● múltiples de 5 - tenen 2 bous, 
● múltiples de 10 - tenen 3 bous, 
● nombres dobles - tenen 5 bous,  
● el nombre 55 - té 7 bous, 
● la resta de cartes - tenen 1 bou. 

 
Es reparteixen 10 cartes a cada jugador. De les cartes que sobren, es posen 
quatre cap per amunt en sentit vertical al mig de la taula. La resta de cartes es 
col·loca a un costat.  

 



 

 El joc consisteix a fer, a partir de les quatre cartes inicials, quatre fileres de 
cartes amb un màxim de cinc cartes ordenades de menor a major. 
 
Cada jugador tria una carta que col·locarà davant seu cap per avall. Quan tots 
hagin triat una, donaran la volta a la seva carta alhora. El jugador que tingui el 
nombre més petit col·locarà la carta a continuació d’una de les quatre cartes 
del mig de la taula, seguint les següents normes: 

1. Col·locar les cartes en ordre ascendent, d’esquerra a dreta, 
2. Col·locar les cartes en la filera on l’última carta sigui immediatament 

inferior a la seva carta, és a dir, que té un valor més proper a la carta 
que es juga, 

3. Una filera està completa amb 5 cartes, per tant, el jugador que col·loqui 
la sisena carta, haurà d’agafar les cinc cartes de la filera i posar la 
sisena carta com a cap de la nova filera, 

4. Si la carta té un valor inferior a qualsevol de les cartes finals de totes 
les fileres, ha d’agafar totes les cartes de la filera que prefereixi, deixant 
la seva carta com a cap de filera. 

A continuació, col·locarà la carta el jugador que tingui la segona carta més 
baixa i així successivament. 
Les cartes jugades que s’agafin de les fileres no es poden tornar a jugar, 
restaran cara avall davant del jugador. 
Després de jugar les deu cartes, es comptaran els punts negatius i s’anotaran. 
Es jugaran diverses partides, fins que un jugador arribi a 66 bous. El jugador 
que guanyarà serà el que aconsegueixi menys bous 

ENTRETENIMENT 
 

COMPLEXITAT 
 

PREU/MIDA(Mb) 
   de 1  a 15€ 

COMPETÈNCIES 
/HABILITATS 
MATEMÀTIQUES 

Amb aquest joc es treballen principalment les competències de lògica (en 
treballar les seqüenciacions numèriques), planificació (en triar la millor carta 
que no faci que t’emportis tota la filera i anticipant les possibles cartes i 
jugades dels altres jugadors) i resolució de problemes (en triar quina filera de 
cartes és més adient agafar quan no es pot col·locar una carta amb nombre 
inferior). 

TUTORIALS A LA 
XARXA 

Com jugar a Toma 6!:https://goo.gl/H2RyNF 
Apps:https://goo.gl/misWz1 (Android - 1’79€) 

ESTIREM DEL FIL! Aquest joc és recomanable tant per jugar a casa com a l’aula.   
No és necessari fer tota una partida, sinó que es pot plantejar una partida 
començada, en la que es mostren 4 cartes i han de col·locar alguna de les que 
tenen a la seva mà. 
Amb infants en edat de primària podem treballar la numeració, la seqüenciació 
i el comptatge: 

● tant dels punts negatius: quants tinc i quants em falten per arribar a 
66?,  

● com plantejant sumes i restes dels nombres de la carta: si l’alumne A té 
la carta 4  i l’alumna B té la carta 2 , quants bous (tenint en compte 
que el nombre 43 i 23 fan referència al nombre de bous) té més 
l’alumne A? 

Per nois i noies en edat de secundària es poden plantejar situacions amb 4 
cartes i preguntar quina carta els podria salvar. També es pot plantejar quina 
seria la pitjor partida que es podria fer i quants bous s’acumularien en aquesta 
partida. 
Esperem que el gaudiu!  

SET - Grup de Jocs d’ABEAM 
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GarlayEstudi   i  Carme Castellano 

 

Joc recomanat: Red 7  

Reptes: 

 

  Repte 1    Repte 2  Repte 3  Repte 4  

 
 

PROPOSTES DIDÀCTIQUES: 

Aquest és apropiat per portar a l’aula d’infantil, cicle inicial i mitjà. És un joc que serveix per identificar la 

unitat com a mesura de superfície i per ampliar i reforçar conceptes mètrics.  

Es poden calcular àrees i perímetres de cada puzle.  

També es poden mirar els tipus de poliminós que hi ha en cada puzle. 

 

Solucions: 

 Solució 1  Solució 2         Solució 3        Solució 4 

 
 

 
 

 

 


