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FEM MEITATS! 
Fem meitats 

Dibuixa a un full quadriculat 12 quadrats de la mateixa mida, de 4x4 quadradets. També               

pots fer-ho imprimint aquest full amb sis quadrats dibuixats (descarregar) 

Divideix cada quadrat en dues parts iguals. Amb dos llapis de colors diferents pinta cada               

meitat d'un color. 

 

Ho trobes massa fàcil? Pots proposar-te diferents reptes: 

■ Intenta fer parts diferents que es puguin pintar sense aixecar el color del full (d'un sol                

tros). També pots fer les dues parts fetes de petits trossos independents. 

 

■ Per començar fes servir només línies rectes. Quan ja ho dominis, intenta fer parts iguals               

fent servir línies corbes. 

■ Quan ja hagis fet molts dissenys de 2 parts iguals, pots proposar-te partir-lo de diferents               

maneres en 4 parts iguals. 

 
 

 

https://drive.google.com/open?id=10DekOD2473LKnmZ7Zt7TgK2ZpOCyByL3
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■ Si el quadrat de 4x4 l'has trobat fàcil de partir perquè has seguit les línies de la                 

quadrícula... intenta-ho ara dibuixant quadrats de 3x3. Què canvia? 

Per compartir amb companys i companyes: 

Qui ha trobat més maneres diferents? Qui ha trobat la manera més original? Quina és la més                 

difícil? 

Per què és interessant aquesta activitat? 

■ Perquè fa indagar en la cerca de formes de dividir el quadrat que no siguin les trivials. 

■ Perquè treballarem de forma indirecta les transformacions geomètriques. Per exemple si           

decidim que dues divisions girades o simètriques són iguals o diferents. I si diem que               

són iguals haurem de girar o emmirallar la figura per comparar si "ja les tenim" o no. 

Quines preguntes podem fer per guiar la descoberta? 

■ Si només segueix les línies del quadriculat podem convidar a no seguir-les. 

■ Si només es fan divisions en "dues peces" podem convidar a fer en trossos més petits i                 

després repartir-los pintant de manera que cada color sumi la meitat de l'àrea del              

quadrat. 

■ Podem investigar el cas particular de dividir el quadrat en dues parts que tinguin la               

mateixa àrea i la mateixa forma seguint les línies del quadriculat. Només hi ha sis               

solucions diferents. I després podem comparar les peces de cadascuna de les sis             

divisions: tenen totes la mateixa àrea? I el mateix perímetre? 

■ A partir de l'activitat anterior podem demanar de fer divisions en dues parts de la mateixa                

àrea i forma però sense seguir les línies del quadriculat. Aquí anirà bé fer observar (des                

del cas anterior) que totes les línies de divisió passen pel centre del quadrat i que una                 

meitat de la línies té una simetria central respecte a l'altra meitat. 

■ En aquest enllaç teniu un pdf amb imatges suggeridores de formes de dividir el quadrat i                

amb les solucions i comentaris de les divisions en formes iguals seguint la quadrícula. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1P0J15Pz3DkWmtviIQekNAUZEi6oKT8U9/view?usp=sharing
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Per a quan tornem a l'aula 

■ Podem compartir les divisions i descobertes fetes. 

 

UN TANGRAM DE PAPER 
Què necessiteu? 

■ Un full de paper (din A 4 o quadrat) 

 

Què s'ha de fer? 

■ Seguint les instruccions de la imatge o el vídeo, construeix el teu tangram de              

paper. Després podràs resoldre les qüestions que es plantegen. 

 

Aquests són els plecs que has de fer per construir el teu tangram 

Propostes que podeu desenvolupar: 

La mida de les peces 

■ Ordena les peces de petita a gran.  

■ Quina és més petita: el triangle mitjà o el quadrat? Com ho pots justificar? I el                

rombe? 
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■ Quants triangles petits caben dins un triangle mitjà? I dins un quadrat? I dins un               

romboide?  I dins un triangle gran? 

El perímetre de les peces (la suma de la mida dels costats) 

■ Ordena les peces segons el seu perímetre. 

■ Com podem comparar el perímetre de les peces? Unint els costats, dibuixant els             

costats a un full, mesurant amb un regle... Ho pots fer d'aquestes formes o d'un               

altra que se t'acudeixi a tu. Prova un parell de diferents. 

Fem quadrats 

■ Una peça del tangram és el quadrat. 

■ Pots fer un quadrat amb dues peces? 

■ I amb tres peces? Amb 4? amb 5? Amb 7? (Atenció... no hi ha cap quadrat fet de                  

sis peces). 

■ De quantes maneres pots fer el quadrat de 5 peces? T'han sortit totes 3 maneres? 

Fem triangles 

■ Quin es el triangle més petit del tangram? 

■ Quin és el triangle més gran que pots construir amb les peces del tangram? 

■ Quantes vegades hi cap el triangle petit dins el triangle gran? 

Figures amb el tangram 

Si busques "Tangram" a la xarxa trobaràs moltes imatges de figures que pots reproduir. 

Per començar pots fer-ne de les que tenen cada peça separada de les altres per línies o fent                  

servir colors diferents. Quan ja siguin un expert pots fer-ne de les que són d'un sol color i no                   

et diuen com estan fetes. 

Et serà d'utilitat el que has après en aquesta proposta: Composar i descompondre figures. 

I ara que ja ets un expert, pots inventar-te tu noves figures. 
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Per què és interessant aquesta         

activitat? 

El tangram ens permet treballar molts      

aspectes del bloc de continguts del      

currículum dins l'apartat d'espai i forma      

d'educació primària. 

 

 

Anàlisi de les característiques i propietats de les figures geomètriques: 

■ Identificació i descripció de les propietats de les figures 

■ Utilització de la mesura per investigar propietats geomètriques 

■ Representació, construcció i comparació de figures amb materials 

■ Classificació de figures segons les seves propietats 

■ Investigació de la relació entre figures a partir de la seva composició,            

descomposició i transformació 

■ Exploració i reconeixement de figures congruents i figures semblants. 

Representació i comunicació 

■ Les preguntes que els fem fan créixer l'activitat. Explicar i explicar-se als altres és              

un aprenentatge que cal fer. "Com ho has sabut?", "Per què dius això?"... 

■ Deixar-ne rastre escrit els ajuda a fixar els aprenentatges. Convideu-los a dibuixar            

les figures que han fet, les descobertes... i que us enviïn fotografies de les seves               

construccions. 

  

 

https://agora.xtec.cat/cesire/wp-content/uploads/usu397/2019/01/curriculum-educacio-primaria-82-107.pdfhttps://agora.xtec.cat/cesire/wp-content/uploads/usu397/2019/01/curriculum-educacio-primaria-82-107.pdf#page=13
https://agora.xtec.cat/cesire/wp-content/uploads/usu397/2019/01/curriculum-educacio-primaria-82-107.pdfhttps://agora.xtec.cat/cesire/wp-content/uploads/usu397/2019/01/curriculum-educacio-primaria-82-107.pdf#page=13
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MAPES I CAMINS 
Busquem casa nostra al mapa 

■ Anem a mapes com els de l'ICGC o Google Maps 

■ Posem l'adreça, nom del carrer i número i també la ciutat 

Potser hi ha diferents vistes: mapa, satèl·lit, façana… les mirem i ens quedem amb la que es                 

veuen millor els carrers de l’entorn de casa. 

Mirem els carrers que hi ha al voltant i què coneixem en el mapa, del què és proper a casa                    

(una plaça, un riu, una carretera, un edifici determinat…). 

Busquem ara un altre punt d'interès proper a casa, per exemple l’escola, casa els avis, casa                

d’un amic o amiga… Una vegada localitzat pensem en el recorregut que fem normalment              

per anar-hi des de casa. 

Anotem per escrit el camí de manera que es pugui explicar a una altra persona. Penseu en                 

dir els noms dels carrers, els punts on es canvia de direcció i si es va a dreta o esquerra,                    

quin punt de referència doneu per anar més segurs per exemple el segon trencall a la                

dreta… fins arribar al destí… Si hi ha més d’un camí possible mireu de comparar-los i de                 

saber quin és més curt. 

 
 

 

http://www.icc.cat/vissir/
https://www.google.es/maps
https://www.google.es/maps
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Perquè és interessant aquesta activitat? 

Situar-se a l’espai és imprescindible i augmenta l’autonomia i la seguretat personal. Aquesta             

activitat afavoreix la representació mental de l’espai i la comprensió dels mapes. 

Actualment tenim eines que ho faciliten, a part de les més conegudes entre altres us podem                

suggerir:  

■ Un mapa construït a partir de les aportacions locals de tot tipus, una wikipedia amb               

mapa: http://openstreetmaps.org 

■ Des de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya faciliten maneres de           

crear-te els teus propis mapes a partir de dades reals amb la seva aplicació              

Instamaps: Podeu mirar vídeos de com funciona Instamaps en aquests          

videotutorials. 

■ Pot ser interessant comparar amb mapes amb on, a un costat, veiem la imatge              

satèl·lit actual i a l'altra ortofotografies antigues. Per exemple el Comparador           

històric del territori de l'ICGC. 

  

 

http://openstreetmaps.org/
http://openstreetmaps.org/
http://icgc.cat/
http://instamaps.cat/
http://instamaps.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=3IRHWWXVoyE&list=PLOe2USAqjKqA66C7hpaWdLWD8PDw0NH_V
https://www.youtube.com/watch?v=3IRHWWXVoyE&list=PLOe2USAqjKqA66C7hpaWdLWD8PDw0NH_V
https://www.youtube.com/watch?v=3IRHWWXVoyE&list=PLOe2USAqjKqA66C7hpaWdLWD8PDw0NH_V
https://betaportal.icgc.cat/comparador-gificador/#16/41.4359/2.2403
https://betaportal.icgc.cat/comparador-gificador/#16/41.4359/2.2403
https://betaportal.icgc.cat/comparador-gificador/#16/41.4359/2.2403
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CURSA DE CAMELLS 

 
Què necessiteu? 

■ Un tauler per imprimir 

■ 12 fitxes o cigrons i mongetes seques. 

■ Dos daus 

Com es juga? 

■ Poden jugar tants jugadors com vulguin. 

■ Primer cada infant tria, de l'1 al 12, quin camell pensa que guanyarà. 

■ Després ja es pot començar a jugar. Es tiren dos daus a cada jugada i es sumen 

els resultats. El resultat obtingut fa avançar una casella el camell que porta aquell 

dorsal. 

■ Guanya el camell que arribi primer al final del tauler. 

■ I ara toca pensar! Què creieu que ha passat? 

 
Podeu jugar amb fitxes o cigrons si us imprimiu el tauler petit 

Però també podeu imprimir-vos els camells en gran, pintar-los, retallar-los, posar-hi els 

números i jugar-hi a terra, fent servir com a caselles les rajoles del terra o les tires del 

parquet 

Feu una fotografia del final de la  vostra partida i envieu-la a la mestra o a les teves amistats. 

També podeu enviar una foto amb les descobertes que heu fet si les heu anotat a la llibreta. 

 

Per què és interessant aquest joc? 

■ Perquè permet descobrir la probabilitat jugant. 

■ Per aprendre a argumentar, comentant i descrivint "les descobertes" 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZN68XSnOZW4_dznml_PKwlsr7YXgSKtl
https://drive.google.com/open?id=1ZN68XSnOZW4_dznml_PKwlsr7YXgSKtl
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Després de la primera partida, que ha de jugar-se abans de fer gaire investigacions, podem 

parlar amb ells i demanar-los que diguin o que anotin (en funció de l'edat) el que han 

descobert: 

■ L'1 no pot sortir mai 

■ El 12 surt molt poc perquè ha de sortir el 6 als dos daus 

■ Hi ha camells que tenen més possibilitats de sortir... 

Quines preguntes poden servir per conduir la descoberta? 

■ Quins camells han sortit més vegades? Quins han sortit menys vegades? 

■ Qui té més possibilitats, el 12 o l'11? 

■ Què pot sortir als daus perquè surti el camell que porta el número 5? 

-1+4, 2+3…     -i si tenim daus de dos colors i apuntem què surt a cada color? 

■ Com podem fer per saber quantes possibilitats té cada camell?  Apuntem les 

possibilitats en ordre? 

Per a quan tornem a classe 

Els nens i nenes segurament hauran anotat els resultats que fan que surti cadascun dels 

camells, fent llistats de sumes: 1+4, 2+3... 

En alguns casos hauran considerat com a possibilitats 1+4, 2+3, 3+2 i 4+1. Això pot 

propiciar-se fent servir daus de dos colors o tirant primer un i després un altre. 

A classe, i en funció de l'edat dels nens i nenes,  podem ajudar-los a recollir totes les 

possibilitats fent servir diagrames d'arbre o quadres de doble entrada.  
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JOC DEL NIM 
■ Material: 20 fitxes (o mongetes, cigrons...) 

Us proposem un joc per a dues persones. És un joc de tipus             

NIM. En aquests jocs, amb diferents tipus de regles, es          

van retirant fitxes d'un o més grups de fitxes, fins que           

una de les persones que juguen agafa l'última. Segons         la 

versió del joc aquesta persona pot perdre o guanyar. El          

NIM que et plantegem és el més senzill de tots. 

Regles del joc 

■ Es posen 17 fitxes a la taula. 

■ Cada jugador/a, alternativament, pot retirar 1, 2 o 3 fitxes del conjunt de fitxes. 

■ El jugador/a que retira l'última o últimes fitxes guanya. 

 

Què podeu investigar? 

■ Aquest joc no depèn de l'atzar ni de l'habilitat física. Segur que hi ha una estratègia                

perquè guanyi la persona que comença (1r jugador/a) o la que no comença (2n              

jugador/a). Investiga quina és i explica-la. 

■ Si modifiquem les regles l'estratègia també es modificarà: 

■ Com serà l'estratègia si, en comptes de 17 fitxes, hi ha 18 al començament? I si hi ha                  

19? I 20? I 21?... 

■ Com canviarà l'estratègia si es poden agafar 1, 2, 3 o 4 fitxes en cada jugada? 

■ Com es modificarà si el jugador/a que agafa l'última fitxa és el que perd la partida? 

Per què és interessant aquesta activitat? 
■ La investigació d'estratègies de petits jocs de tauler està perfectament imbricada amb            

la resolució de problemes, ja que moltes de les formes d'analitzar el joc es              

corresponen amb tècniques habituals d'abordatge dels problemes. Per exemple, en  
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■ aquest joc una bona manera d'atacar el problema és començar des del final i anar               

retrocedint cap al principi. 

■ En aquesta estratègia concreta apareixen aspectes de divisibilitat i treball amb el            

residu de la divisió. 

■ Teniu l'estratègia del joc explicada en aquest enllaç. 

■ Podeu fer estudiar també el joc "Que xoquem!" que trobareu en aquest enllaç. Encara              

que aparentment no ho sembla gens, és un joc anàleg al que hem proposat ara però                

amb 18 fitxes i agafant-ne una o dues 

Quines preguntes podem fer? 

■ No és difícil descobrir que, cap al final de la partida, arribat a un grup n de fitxes                  

(segons la variant de joc) la perida està guanyada pel qui ha deixat aquesta quantitat.               

Sovint els jugadors/es deixen la partida ja en aquest moment. La pregunta que podem              

fer és: "Bé... Si saps que aquí guanyes, quantes fitxes ha d'haver-hi abans per              

assegurar-te arribar? 

■ Un cop descoberta l'estratègia podem demanar: "I si comencéssim amb 18 fitxes,            

quantes hauries d'agafar al principi?" I després continuem preguntant fins a 21 fitxes. 

■ Després podem demanar. "I si haguessin 213 fitxes, com sabries la jugada per a              

començar". I aquí és on podem fer entrar en joc la divisió i el seu residu. 

 

 
 
 

 

https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/inici/investiguem/el-joc-dinvestigar-el-joc
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/inici/investiguem/el-joc-dinvestigar-el-joc
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/inici/investiguem/el-joc-dinvestigar-el-joc
https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/inici/investiguem/el-joc-dinvestigar-el-joc

