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ABANS DE COMENÇAR 

 

Recordeu que en el +Mates es valora, a més de la correcció dels resultats, altres aspectes com l’ús 

d’estratègies originals i la capacitat per comunicar les idees matemàtiques. 

Intenteu fer els problemes el millor que sapigueu, sense defallir si no trobeu la solució a la primera. 

Mireu de redactar un informe per a cada problema tan complet com pugueu, fins i tot si en algun 

problema no l’heu pogut acabar com us hagués agradat. 

D’altra banda us animem que feu servir materials que us ajudin a resoldre problemes, així com, tota 

mena de recursos digitals. 

 

Ànims i passeu-ho molt bé amb les matemàtiques.  
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Problema 1 

Multiplicar i multiplicar!          1 x 2 x 3 x 4 x 5 x.......x 100 

Quan multipliquem un munt de nombres arriba un moment que el resultat no cap a la 

calculadora! El que us demanem en aquest problema és que investigueu una mica amb 

quin número acaben els resultats de certes multiplicacions.  

Us proposem tres reptes: 

(1)  Primer treballarem amb les números del 1 al 10. 

(1a)  Si multipliquem els nombres de l'1 al 10 (1x2x3x4...x10) amb quin número acaba 

el seu resultat?  

(1b) Quants nombres del 1 al 10 hem d'eliminar com a mínim perquè la multiplicació 

dels que queden acabi amb 2? Hi ha més d’una possibilitat? 

(2) I si treballem amb els números del 1 al 20? Respon les mateixes preguntes que en 

l’apartat (1).  

(3) Per fer-ho més complicat i emocionant ara us demanem el mateix que abans però 

treballant amb els números del 1 al 100.  
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Problema2  
M’agrada haver nascut un diumenge!       

En Pau està molt content d’haver nascut un diumenge perquè aquell dia tothom feia festa i 

tothom el va poder anar a veure a l’hospital.  

En Pau va néixer el diumenge 11 de maig de 2003. 

(1) Quin dia de la setmana va celebrar en Pau el seu primer aniversari? 

(2) Ja ha celebrat el seu aniversari algun altre diumenge?  

(3) Quin any tornarà a celebrar l’aniversari en diumenge? Quants anys complirà? 

(4) Quin dia de la setmana celebrarà el seu 60è aniversari?  

 

Recordeu que els dies de l'any són 365, llevat dels anys de traspàs, que tenen 366 dies, 

perquè s'afegeix un dia al final del  mes de febrer. Recordeu que els anys de traspàs són els 

de número múltiple de 4 i no múltiples de 100, com el 2016 
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Problema 3  
Va de triangles: 

Hem partit els costats del triangle ABC en 2, 3 i 4 

parts iguals respectivament tal i com podeu veure 

a l'imatge.  

Quina relació hi ha entre les àrees del triangle ombrejat PQR i el triangle gran ABC? 

Per resoldre aquest problema us proposem fer ús de l'eina GeoGebra i us convidem a 

començar amb les següents preguntes d'investigació i acabar resolent la pregunta incial: 

1. Tenim dues rectes paral·leles i construïm els triangles EDF i EGF.  

Quina relació hi ha entre les àrees d’aquests dos triangles, 

per què? 

 

 

2. Hem partit un costat del triangle en tres parts iguals. 

Quina relació hi ha entre l'àrea ombrejada i l'àrea del triangle 

gran? 

 

 

3. Hem partit un costat del triangle en dues parts iguals i un altre en tres parts iguals. 

Quina relació hi ha entre l'àrea ombrejada i l'àrea del triangle 

gran?  

 

 

4. Hem partit un costat del triangle en dues parts iguals un altre en quatre parts iguals. 

Quina relació hi ha entre l'àrea ombrejada i l'àrea del triangle 

gran?  


