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Repte 1.- Aconsegueix la puntuació més baixa 

 

a. La Carolina  i la Joana estan jugant a cartes. Tenen una baralla de 36 cartes amb els 

números de l'1 al 9, cada número apareix en 4 cartes.  

Després de barrejar les cartes en reparteixen cinc a cadascuna.   

D’aquestes 5 n’han de triar 3 de manera que la suma dels seus valors sigui el més 

proper possible a 20. 

 Per exemple, si la Carolina tria les cartes 6, 9 i 7 de les cinc que té, la seva suma és de 6 + 

9 + 7 = 22.  La puntuació que tindria la Carolina en aquesta ronda s’obté restant 20 a 22. La 

seva puntuació és  22 - 20 = 2. En aquest cas, 2 és la seva puntuació.  

Fan un total de set rondes.  Per decidir qui guanya han de sumar la puntuació de les 

set rondes que han jugat i la que tingui la puntuació més baixa és la que guanya la partida.  

 

Expliqueu l’estratègia que heu d’utilitzar per mirar de guanyar totes les rondes. 

Expliqueu el motiu pel qual heu escollit aquesta estratègia. 

 

b. Ara han introduït uns petits canvis en les normes del joc. Reparteixen 6 cartes  a 

cadascuna.  

D’aquestes 6 n’han de triar 4 per formar dos números de 2 xifres amb l’objectiu que 

quan els sumem obtinguem el resultat més proper possible a 100.  

Per exemple, si la Carolina rep  les cartes 2, 3, 5, 7, 8 i 9, pot seleccionar el 3, 5, 8 i 

9 per formar els números 39 i 58 que sumats li permeten obtenir 97. La seva puntuació en 

aquest cas seria 100 - 97 = 3.  Al final juguen un total de 7 rondes i guanya la que té la 

puntuació més baixa.  

Expliqueu l’estratègia que heu d’utilitzar per mirar de guanyar totes les rondes. 

Expliqueu el motiu pel qual heu escollit aquesta estratègia. 

 

 c. Inventeu vosaltres una variant del joc i expliqueu-la. 
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Repte 2.- Els vagons de tren 

 

Mentre estava a l’estació va passar un tren i vaig poder comptar un total de  10 vagons 

iguals. 

 

De seguida vaig pensar que amb 10 vagons podria formar 3 trens més petits,  de 4, 3 i 3 

vagons. 

Vaig pensar que el meu tren era bastant especial ja que tenia 10 vagons, així que em vaig 

plantejar el següent repte: 

1. Vaig suposar que tenia un tren format per 24 vagons iguals. 

2. Els vagons els puc combinar com vulgui per tal de formar trens de diferents mides. 

3. El tren més petit que puc formar ha de tenir dos vagons.   

4. En aquests conjunts de trens n’hi ha d’haver com mínim un de 10 vagons. 

 

I ara ve la pregunta: Quantes combinacions diferents de vagons de tren podem fer de 

manera que es compleixin les 4 condicions anteriors? 

 

Elaboreu un informe amb les estratègies que heu seguit per enfocar la recerca, les pautes 

que heu anat trobant, els resultats que heu trobat, etc. 

 

I per acabar us heu de plantejar: 

 

 Em pregunto que hauria passat si… ? 

 

Per exemple, 

Em pregunto que  hauria passat si només hagués pogut formar tres trens?  
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Repte 3. Un milió de segons 

 

Has trobat aquesta oferta en una agència de viatges.  

 

 

a) Quin dels següents viatges creus que podràs fer? Fes una hipòtesi sense fer cap 

càlcul. 

 

a) Una setmana a la  platja  b) 10 dies a Itàlia c) Una quinzena esquiant  

d) Un mes fent un creuer e) Un any viatjant pel món. f) Mig any a la India 

 

 

b) Quin viatge pots fer? Per què? 

c) És una bona oferta? Per què? 

d) Explica quina és la idea que t’ha ajudat a solucionar el problema. 

e) Explica pas a pas com es fa aquest problema. 

f) Per què estàs segur que la solució és la correcta? 

 

 

 


