
 
 

30 de març de 2020 

Hola a totes i a tots!  

Com va l’elaboració del còmic? Ja ens han arribat al correu algunes de 

les vostres historietes i ens ho estem passant pipa! Quan tingueu més us 

les compartim! Sou fantàstics i fantàstiques! 

La nova proposta és aquesta!  

SUPERPROBLEMA – CUCURUTXOS 

 

 

 

 

 

 

Com ho podem resoldre?  

1r Agafeu un full en blanc. 

2n Escriviu el nom i la data en la part superior del full (recordeu que heu d’anar 

guardant aquests treballs per presentar-los a classe). 

3r Després escriviu el títol de la proposta:  

SUPERPROBLEMA – CUCURUTXOS 

4t Escrivim el subtítol de la part del problema que aneu a resoldre, en aquest 

cas: 

 PART1  

   Aneu dibuixant gelats (ni massa grans, ni massa petits) i pintant les boles de 

gelat fins a aconseguir el màxim de combinacions possibles. 

Us donem pistes per començar.  

Una botiga de gelats ven cucurutxos de tres boles.  

Es poden triar tres sabors: maduixa, menta i xocolata. 

1. Quants cucurutxos diferents  es poden vendre a la botiga de 

gelats amb aquests tres sabors? 



 
 

En el primer gelat pintem les tres boles amb gust de maduixa (color vermell): 

            

               

 

En el segon gelat comencem a combinar amb una bola de gelat de gust de 

menta (color verd): 

                      

               

 

En el tercer l’haurem de combinar amb una bola de gelat de gust de xocolata 

(color marró). 

I així fins a trobar totes les combinacions possibles. Compte! No es poden 

repetir les combinacions, tant és on estiguin les boles d’un gust. Per 

exemple: 

        

         

 

 

Un cop hàgim representat totes les combinacions possibles podrem respondre 

la pregunta núm. 1. 

Cal que copieu la pregunta (amb bolígraf blau) i sota la resposta (amb llapis). 

Ara passem a la... 

 PART 2 

 

 

 

 

 

          

Aquesta combinació és igual que 

la segona! Ja hi ha dues boles de 

gelat de maduixa i una de menta! 

Aquesta combinació té 3 boles 

de gelat de gust de maduixa. 

Aquesta combinació té 2 boles 

de gelat de gust de maduixa i una 

de menta. 

Una bola de xocolata costa 1 euro; una de maduixa 2 euros, i una 

de menta, 3 euros. 

2. Calcula quant costa cadascun dels cucurutxos i posa’n el preu. 

3. Quants cucurutxos podré comprar amb 12 euros? 



 
 

Per respondre a la pregunta núm. 2  us aconsellem que sota de cada gelat 

escriviu el preu. Per exemple: 

 

             

 

     6€ 

  (2 x 3) 

Només us falta respondre  la pregunta núm. 3. Copia la pregunta (amb bolígraf 

blau) i sota la teva resposta. És important que respongueu tot representant els 

gelats que pots comprar, no ens serveix que ens digueu que podem comprar 3 

gelats. A més a més no us pot sobrar cap euro! 

Vinga! Esperem rebre els vostres  treballs aviat! Us respondrem de seguida! 

Petonets! 

MESTRES DEL CICLE MITJÀ 

 

PD:  

Aquí teniu un model per fer-vos una idea. És millor que no l’imprimiu i el feu 

vosaltres mateixos/es.  

Llegiu bé les instruccions. Intenteu pensar i resoldre’l  sols o soles. No atabaleu 

als pares, la feina és per a vosaltres.  

 


