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

D’altra banda us recomanem que feu servir materials que us ajudin a resoldre els problemes. Per
exemple, en el problema de travessar el riu podeu emprar figures que representin els personatges.
En el problema dels anells podeu agafar fitxes de parx́ıs, per exemple, per facilitar-vos la tasca.
I en el joc del Shisima cal que primer feu la construcció del tauler. No oblideu d’explicar com
l’heu fet.
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Com podem passar el riu?

Un explorador ha de travessar un riu africà, amb una canoa força inestable. Porta amb ell una
guineu, un ànec i un sac de blat de moro. A la canoa només hi pot dur una d’aquestes tres
coses. I ha d’anar amb compte perquè si a la riba hi deixa la guineu amb l’ànec, la guineu pot
atacar l’ànec. I si l’ànec es queda sol amb el blat de moro, se’l menjarà tot en un tres i no res.

Com ho farà per travessar el riu, en els mı́nims viatges possibles i sense que ni l’ànec ni el blat
de moro hagin desaparegut a la panxa d’algú?
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Els anells oĺımpics

Coneixes el śımbol dels jocs oĺımpics?

Cada anell simbolitza un continent. És una manera d’indicar que päısos de tots els continents
participen cada quatre anys als jocs oĺımpics. Saps quin anell indica cada continent?

Dibuixa tu la bandera oĺımpica, amb els cinc anells. Dibuixa-ho ara canviant-hi l’ordre: posa’ls
de la manera que et sembli més estètica. Quants dibuixos diferents pots fer amb el mateix
disseny simplement canviant l’ordre dels colors? Mira de dibuixar-los tots.
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El joc del Shisima

A la part oriental de Kènia es juga una versió del tres en ratlla anomenat Shisima. Anem a
aprendre a jugar-hi.

Abans t’hauràs de construir el tauler. Et proposem que ho facis amb una cartolina i eines de
dibuix.

També hauràs de buscar tres fitxes per a cada jugador: pots agafar fitxes de parx́ıs o de dames,
o fer-te-les tu. A l’inici del joc posa les fitxes com a la figura de continuació (un jugador té les
fitxes negres i l’altre les blanques).

Els jugadors, per torns, mouen una de les seves fitxes d’una casella a una cont́ıgua (el centre
del tauler o un dels vèrtexs de l’octògon). No es pot saltar per sobre d’una fitxa, ni hi pot
haver més d’una fitxa a cada posició. Guanya qui primer fa “tres en ratlla” (totes tres fitxes
alineades, amb una d’elles al centre).

Fes-hi unes quantes partides, per assegurar-te que entens el joc. Després respon a les preguntes
de continuació.

És bo moure una fitxa al centre del tauler ja en la primera jugada? Per què śı, o per què no?

Què passaria si cada jugador tingués quatre fitxes? Juga-hi unes quantes partides i explica què
passa.


