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Repte de cicle inicial de primària

Combinació
Trobem totes les maneres possibles
Dimensions Blocs de contingut

Resolució de problemes
Raonament i prova
Connexions
Comunicació i 
representació

Numeració i càlcul
Espai i forma
Mesura
Estadística i atzar
Relacions i canvi

En aquesta sessió... 
Treballem una introducció a la combinatòria i l’exploració 
de totes les maneres de fer una tasca.

Per això, serà necessari:
Desenvolupar estratègies de pensament sistemàtic que 
fomentin la recerca exhaustiva de solucions.

Material 
Vídeo “Combinació”B
Peces de construcció de tres colors diferents
Llapis de color vermell, groc i blauC
Full del quadern (al final del document)D

PER ON COMENCEM?
Activitat 0

Objectiu: Construir totes les torres possibles.

0. Donem a l’infant vuit peces de construcció de color
blau, vuit de color groc i vuit de color vermell, i visionem
el vídeo de l’activitat.

Si no disposem de tantes peces de construcció 
d’un mateix color, l’activitat pot portar-se a 
terme amb algunes peces menys, fins i tot 
amb una de sola de cada color. Aleshores, hem 
de demanar a l’infant que després de crear 
cada torre la pinti en un full i la desmunti per 
aixecar-ne de noves. A més, podem manipular 
qualsevol peça apilable, no cal que encaixin.

Tot i que no és imprescindible, és recomanable 
mirar el vídeo abans de fer-ho amb l’infant per 
conèixer les interaccions que s’hi donen.

1. Demanem que construeixi totes les torres possibles, de
tres peces, amb els tres colors en cada torre.

2. Plantegem la qüestió de com podem assegurar-nos
que trobem totes les combinacions possibles sense
repetir-ne cap.

3. Escoltem les estratègies que proposa i trobem totes les
combinacions possibles.

És important reflexionar amb l’infant 
sobre l’eficiència d’emprar una estratègia 
sistemàtica per trobar totes les torres 
diferents possibles. 

Una manera de pensar sistemàticament és 
fixar un color a la base i després trobar totes 
les combinacions diferents amb les dues 
peces restants que, en aquest cas, són dues 
combinacions. Si això ho fem amb una peça 
diferent a la base cada vegada, obtenim les 
sis possibles torres diferents. 

Aquesta és una estratègia eficient, però això 
no vol dir que sigui l’única; n’hi ha d’altres i 
hem de permetre que l’infant trobi la que 
millor li funciona.

Proposem incloure una peça d’un altre color 
i demanem que esbrini quantes torres surten 
amb els quatre colors.

POSEM FIL A L’AGULLA!
Activitat 1

Objectiu: Pintar la tortuga de totes les maneres 
possibles.

0. Imprimim el full del quadern.

Si no disposem d’impressora, l’infant pot 
reproduir la graella dibuixant les nou 
tortugues en un full.

1. Demanem a l’infant que observi el full del quadern.

https://www.youtube.com/watch?v=fxMD5L-7mCI&t=18s
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2. Proposem que “disfressi” totes les tortugues amb 
pintura. La closca i el cos poden ser de diferent color, 
o del mateix, i ha de trobar totes les combinacions 
possibles. 

Podem observar com és de sistemàtic 
l’infant a partir dels criteris que utilitza per 
trobar les diferents “disfresses”. Aquesta 
és una destresa pròpia de la dimensió de 
Raonament i prova.

Proposem que es fixi només en un color i 
que pinti totes les possibles combinacions 
que continguin aquell color. També podem 
oferir les peces de construcció perquè l’infant 
representi les “disfresses” amb torres de 
2 peces abans d’enregistrar-les al full del 
quadern.

3. Demanem que, quan acabi, respongui a la següent 
pregunta: Quantes “disfresses” diferents podem 
aconseguir amb els colors que tenim?

Com que hi ha 3 colors pel cos i 3 colors per 
la closca, el nombre total de disfresses és 9. 

Aquesta activitat treballa el pensament 
multiplicatiu inclòs al bloc de Numeració i 
càlcul. També serveix com a introducció al 
món de la combinatòria, ja que l’infant pot 
enregistrar totes les opcions pintades en una 
taula de doble entrada.

Proposem el repte d’afegir un altre color 
i preguntem a l’infant quantes disfresses 
més obtindríem en aquest cas. Donem 
importància a la manera com podríem 
representar la situació: que vegi que, 
si afegíssim un color més, la taula per 
representar la situació hauria de ser de 
4 caselles per 4 caselles (16 possibles 
tortugues diferents). 

Podem estendre l’activitat afegint un color 
més a una de les parts, o bé afegint un nou 
element de complement i que tingui dos o 
tres possibles colors diferents. En aquest cas, 
fem preguntes del tipus:
• Quantes disfresses més podem arribar a 

crear?
• Quina estratègia podem utilitzar per 

trobar totes les combinacions? 

Hem d’anar amb compte perquè, en el cas 
d’afegir un complement (com podria ser un 
barret), hi hauria 3 variables a pintar. Així que 
una taula de doble entrada no ens serviria 
perquè necessitaríem una tercera dimensió. 
Es podria representar la situació en forma 
d’arbre. 

EN AQUEST REPTE...

• Hem comprès que, en els problemes de 
combinatòria, la qüestió consisteix a trobar totes les 
maneres de fer una cosa.

• Hem desenvolupat estratègies de pensament 
sistemàtic per explorar totes les solucions 
exhaustivament.

• Hem comprès altres estratègies i hem incorporat les 
més eficients a la nostra manera de fer.
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