FEM MATEMÀTIQUES 2018. SEGONA FASE. 14-04-18
Proves en grup

1- ROX
Ha arribat l’hora de la gran competició dels druides! Els elements de la natura estan
terríblement desordenats, i només podrà guanyar el druida que més ràpid els torni a
posar en ordre.
Cada druida haurà de contemplar tot amb una mirada precisa i reaccionar ràpidament:
només qui sigui capaç de posar els símbols dels elements en l’ordre correcte i amb la
major velocitat possible, podrà tornar a fer ús de tot el poder que concedeixen les
forces de la terra, l’aigua, el foc, l’aire i la màgia.
Vigila! Tots els druides competireu a la vegada i només podreu utilitzar una mà.
Observa bé i procura realitzar una bona elecció.
Si ho aconsegueixes i els teus esforços passen l’examen de l’Ull màgic, sortiràs
victoriós d’aquesta competició i convertir-te en el Gran Druida.
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2- MONZA

Puntuació: 2 si el resolen o 3 si hi ha raonament (màxim 9)

1 - Si ets el cotxe blanc, quantes tirades has necessitat
com a mínim? Quina combinació de colors ha sortit i
com els has ordenat per arribar amb els mínims
moviments possibles?
2 tirades.
Tirada 1: blau, vermell, verd, blau, groc, lila. Tirada 2:
groc/blau, lila, vermell.

2 - Tornant a la foto anterior, si ets el cotxe vermell, quina serà la
millor jugada que pots fer amb aquesta tirada?
Vermell, verd, blanc/blau, lila.

3 - A quin cotxe li va millor aquesta tirada? A quina casella arribarà? Justifica la
teva resposta.
Al cotxe blanc, és el que utilitza més daus (5 de 6): vermell, vermell, verd, blanc i lila,
tal com mostra la imatge.
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3- KARUBA per cada resposta correcta 1 punt, si hi ha raonament 2 punts (màx. 6)
1.- Surt la fitxa 24, amb aquesta situació quina és l’acció més òptima?

Descartar la fitxa i avançar
l’aventurer
marró
tres
passes fins arribar a platja
110º, selva 110º. D’aquesta
manera arriba a la fitxa 27
que conté un cristall, l’agafa
i la guarda pel recompte
final. Guanya 1 punt i es
situa a un pas del temple
marró.
Una
altra
opció
és
descartar la fitxa i moure
l’aventurer blau tres passes fins arribar a platja 80º, selva 70º. D’aquesta manera arriba a la
fitxa 14 que conté una pepita d’or, l’agafa i la guarda pel recompte final. Guanya 2 punts.

2.- Què pots fer amb la fitxa 35 en aquesta situació? Descriu totes les opcions
possibles i digues quina és la millor.
- Posar-la en un lloc qualsevol
tenint cura que no talli cap camí.
- Descartar-la i avançar l’aventurer
taronja una passa cap a la platja
(platja 90º, selva 90º) i agafar el
cristall.
- Descartar-la i avançar l’aventurer
blau una passa arribant al temple i
guanyant el tresor. Mínim podrien
ser 2 punts, per tant, aquesta seria
la millor acció.
-

3.- Com hagués pogut ser més eficient?
- Descartant les fitxes 3
(situada a platja 90º, selva
80º) i 23 (situada a platja
90ª, selva 90º) i les hagués
utilitzat per avançar dos i
tres passes, podria haver
acabat abans tot i perdre un
punt del cristall de la
fitxa 3.
- Una altra opció
seria haver col·locat
les fitxes de la
següent manera:
Descartant les fitxes
3,23 i 18 (2 passes)
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4- SET
1.- Nombre de cartes del joc:
a) 
(0-1-2 punts) Quantes cartes formen el joc? Explica la manera que has fet servir per
determinar el nombre de cartes.
La resposta correcta és 81… perquè hi ha tres símbols, per cada símbol tres colors, per cada color
tres quantitats, per cada quantitat tres tipus de fons …. 3 x 3 x 3 x 3 = 81
(0 punts sense resposta o amb resposta sense sentit)
(1 punt resposta correcta però sense argument o arguments semblants a contar les cartes o mirar les
instruccions. També es valorarà amb 1 punt si el raonament és correcte completament però han fet el
càlcul malament)
(2 punts per fer un argument igual o molt semblant al de la correcció)

b) 
(0-1-2 punts) 
Fixem el valor d’una variable. Per exemple, ens quedem amb totes les cartes de
color lila i descartem la resta. Quantes cartes disposarem per jugar? Raona la resposta.
La resposta correcta és: 27… un color, per cada color tres símbols, per cada símbol tres quantitats,
per cada quantitat tres tipus de fons … 1 x 3 x 3 x 3 = 27
(0 punts sense resposta o amb resposta sense sentit)
(1 punt resposta correcta però sense argument o arguments semblants a contar les cartes o mirar les
instruccions. També es valorarà amb 1 punt si el raonament és correcte completament però han fet el
càlcul malament)
(2 punts per fer un argument igual o molt semblant al de la correcció)

c) 
(0-1-2 punts) 
Quantes cartes hi ha si fixem el valor de dues variables? És a dir, com podem
calcular la quantitat de cartes que són rombes de color blau?
La resposta correcta és: 9… un símbol, un color, per cada color tres quantitats, per cada quantitat
tres tipus de fons … 1 x 1 x 3 x 3 = 9
(0 punts sense resposta o amb resposta sense sentit)
(1 punt resposta correcta però sense argument o arguments semblants a contar les cartes o mirar les
instruccions. També es valorarà amb 1 punt si el raonament és correcte completament però han fet el
càlcul malament)
(2 punts per fer un argument igual o molt semblant al de la correcció)

2.- Trobant SETs:
a)

(0-1 punt) 
Seleccionem dues cartes qualsevol de totes les del joc Quantes cartes diferents
poden formar un SET amb aquestes dues cartes? Justifica la teva resposta. La resposta
correcta és una carta. Al 
seleccionar dues cartes condiciones les quatre característiques que ha
de tenir la tercera carta que formarà el SET ja que han de mantenir les característiques de les
anteriors o han de ser completament diferent de les altres dues.
(0 punts sense resposta o amb resposta diferent a la donada)
(1 punt resposta correcta)
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(0-1 punt) 
Quina és la carta que s’hauria de cercar per forma un SET en aquesta situació:
La resposta correcta és un carta amb dues ones de color lila i fons rallat
(2- ona- lila- fons ratllat)
(0 punts sense resposta o amb resposta diferent a la donada)
(1 punt resposta correcta)

c)

(0-0,5-1-1,5-2 punts) 
Quants SETs pots trobar en aquestes 12 cartes? Indica el SET marcant les
coordenades de cada carta (les coordenades horitzontals numerades de 1 a 4 i les verticals de 1
a 3, els dos rombes vermells rallats són a la coordenada (3,2)).
Els possibles SETs són:
SET 1: (1,1) - (2,3) - (4,2)
SET 2: (3,3) - (4,1) - (4,3)
SET 3: (1,2) - (3,1) - (4,1)
SET 4: (1,3) - (3,3) - (4,2)
(0 punts sense resposta o amb SETs proposats incorrectes)
(0,5 punts per SET proposat correcte. 1 SET 0,5 punts, 2 SETs 1
punt, 3 SETs 1,5 punts i 4 SETs 2 punts)
Es podria donar el cas que els alumnes proposin un SET correcte i que no sigui a la llista.

d)

(0-1-2 punts) Quants SETs diferents podem trobar si ens quedem amb les cartes que són
rombes liles? I si ens quedem amb les que són liles? Justifica la teva resposta.
La resposta correcta és 12. Si escollim tan sols els rombes liles tindrem rombes amb tres quantitats
diferents i amb tres tipus de fons diferents, un total de 9 cartes diferents 1 x 1 x 3 x 3 = 9. Aquestes
cartes es combinen com a SET si son les tres de la mateixa quantitat (1, 2 o 3) o del mateix fons
(sòlid, rallat o sense fons) o són SETs si són totes diferents. El nombre de combinacions total
complint aquestes combinacions és 12:
Rombes liles amb…

fons sòlid i quantitat 1, 2 i 3
fons rallat i quantitat 1, 2 i 3
sense fons i quantitat 1, 2 i 3
quantitat 1 amb fons sòlid, rallat i sense fons
quantitat 2 amb fons sòlid, rallat i sense fons
quantitat 3 amb fons sòlid, rallat i sense fons
quantitat 1 i fons sòlid, quantitat 2 fons rallat i quantitat 3 sense fons
quantitat 1 i sense fons, quantitat 2 fons sòlid i quantitat 3 fons rallat
quantitat 1 i fons rallat, quantitat 2 sense fons i quantitat 3 fons rallat
quantitat 1 i fons sòlid, quantitat 2 sense fons i quantitat 3 fons rallat
quantitat 1 i sense fons, quantitat 2 fons rallat i quantitat 3 fons sòlid
quantitat 1 i fons rallat, quantitat 2 fons sòlid i quantitat 3 sense fons
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5- Red7 per cada possible solució, 1 punt (màx. 5)
Repte 1
Comença la partida i ets el jugador de la carta groga. Quina jugada faries amb les
cartes que tens a la mà?

Solució:
Hi ha diverses possibilitats:
➔ Jugar la carta taronja a la pila de les normes per canviar la norma i tirar un dels
uns a la teva zona joc.
➔ Jugar l’1 blau cel a la pila de normes per canviar la norma i qualsevol carta a la
teva zona de joc.
➔ Jugar la carta lila a la pila de les normes per canviar la norma i qualsevol carta
a la teva zona de joc.
Repte 2
Ets el jugador que té l’1 verd i el 2
groc. És el teu torn. Quina jugada
faries amb les cartes de la teva mà?

Solució:
➔ Jugar el 4 vermell a la pila de les normes per canviar la norma i el 7 a la teva
zona de joc.
➔ Llençar el 4 groc a la pila de normes per canviar la norma i el 7 groc a la teva
zona de joc.
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6- 7ATE9/ALTO VOLTAJE
1- (0-1 punts) Podries dir algun altre patró numèric que sigui cíclic, es a dir que quan s’arriba al
nombre més gran es torna a començar per el mes petit de la sèrie?
La resposta correcta és qualsevol situació cíclica com pot ser les hores del dia, quan s’arriba
al 24 es torna a començar la numeració pel 0. O la numeració d’un rellotge de manilles que
quan arriba al 12 torna a començar pel 1.
(0 punts sense resposta o amb resposta sense sentit)
(1 punt resposta correcta, es vàlida qualsevol situació semblant a la dels exemples)
2- (0-1-2 punts) Hi ha el mateix nombre de cartes de color verd, de color blau i de color
vermell? Justifica la teva resposta.
La resposta correcta és que no hi ha el mateix nombre de cartes de cada color ja que el
nombre total de cartes a la baralla és de 73 i és nombre primer i per tant no es pot dividir per
3 per donar un nombre enter.
(0 punts sense resposta o amb resposta sense sentit)
(1 punt si la resposta consisteix en contar el nombre de cartes del joc o mirar les
instruccions)
(2 punts si es dona una resposta matemàtica parlant dels divisors de 73)

3- (0-2 punts) El nombre de jugadors del joc és de 2 a 4, té sentit que el nombre cartes del joc
sigui de 73? Justifica la teva resposta.
La resposta correcta és que si perquè de les 73 cartes 1 es deixa a la taula cap amunt sent la
carta que inicia la partida i la resta 72 es reparteixen equitativament als jugadors. Com 72 és
múltiple de 2, 3 i 4 el nombre de cartes és perfecte per no deixar cap carta sense jugar.
(0 punts sense resposta o amb resposta sense sentit)
(2 punts si es dona una resposta matemàtica parlant dels divisors de 72)

Observa la seqüència d’aquesta partida de 7 ate 9:
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És una seqüència correcta, les cartes verdes sumen o resten 1, les de color blau sumen o
resten 2 i les vermelles sumen o resten 3.
4- (0-2 punts) Pots fer una seqüència amb aquesta ma de
cartes per col·locar-les totes a la taula? La resposta
correcta és que no es pot fer una seqüència que ens
permeti col·locar totes les cartes de la mà a la taula. Per
veure-ho s’ha de fer un esquema d’arbre seguint les
normes de sumar o restar el que diu la carta i tenint en
compte que cada branca de l’esquema no pot tenir dues
vegades la mateixa carta i que les cartes que col·loquem
són les de la mà. Es pot arribar a col·locar fins a 7 cartes de les que tenim a la mà.
(0 punts sense resposta o amb resposta sense sentit)
(2 punts si es dona una resposta mitjançant seqüències o diagrames que ens permeti
entendre que han fet la comprovació. També es pot donar com a vàlida la resposta si
indican que és impossible arribar fins a les cartes 4 i 9 ja que cap de les cartes es pot
combinar amb el nombre que es pot sumar o restar per arribar fins aquests valors)
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7- TRIDIO per cada resposta correcta 1 punt, si hi ha raonament 2 punts (màx. 6)
1- Quina figura central correspon a aquestes 4 vistes?

La resposta correcta és la de la figura 2 (fila superior dreta). Per justificar la resposta es podria
dir que es descarta la figura 1 (fila superior centre) perquè el nombre de cubs de la targeta i el
de la imatge no és el mateix. També descartem la figura 3 (fila inferior esquerra) perquè el
perfil de la targeta D està en el lloc del perfil A. La figura 4 (fila inferior centre) té el perfil B en
la vista superior (vist des de dalt) i no en la frontal B (vist des de davant). Per últim, la figura 5
(fila inferior dreta) no correspon la vista D, el cub inferior dret està mostra el color verd en la
part superior i no en la frontal D.
2- Quines vistes corresponen a aquesta figura?

La resposta correcta és el repte 12. Una possible justificació és que com a la figura hi ha 6 cubs
s’han de descartar els reptes 10, 11, 13 i 15. Entre els reptes 12 i 14 es pot veure que el 12 té
tots els perfils que es veuen a la figura i ,en canvi, en el repte 14 els colors de les cares de les
targetes no coincideixen amb les de la figura: ha d’haver un cub blanc en la vista A i el que hi
ha no es pot veure perquè el tapa el cub negre que té al davant, per tant no és correcte el
repte 14, a més, la figura conté 3 cubs negres i el repte 14 no els té en la vista A.
3- Quants cubs falten per completar el cub de 3 cubs d’aresta en el que està
inscrit aquesta figura?
La resposta correcta és falten 19 cubs, ja que al tenir un cub de 3x3x3 el cub sencer té 27 cubs i
a la imatge es poden contar 8 cubs.
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8- GENIAL
1- (0-1-2 punts)Quin és el nombre d’hexàgons que formen el taulell?
La resposta correcta és 169.
(0 punts sense resposta o amb resposta sense sentit)
(1 punt si la resposta consisteix en comptar el nombre de hexàgons que hi ha al
taulell)
(2 punts si es dona una resposta fent una estratègia matemàtica diferent a comptar:
1 hexàgon central + 6 hexàgons amb mides de 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 hexàgons per costat,
1+6·(1+2+3+4+5+6+7)=169
comptant des de dalt cap abaix del taulell la primera fila tè 8 hexàgons, la segona 9,
aquesta quantitat augmenta fins a 15 i torna a baixar fins als 8 hexàgons per
simetria: 15+(8+9+10+11+12+13+14)·2=169
...)
2.- (0-1-2 punts) Quin és el nombre de llosetes que es poden col·locar al taulell per omplir-lo
sencer?
La resposta correcta és que no es pot omplir el taulell sencer, queda un espai lliure. El
nombre màxim de llosetes que podrem col·locar serà 81.
(0 punts sense resposta o amb resposta sense sentit)
(1 punt si la resposta consisteix en contar el nombre de hexàgons o donen el nombre
de llosetes sense indicar que no s’omple sencer el taulell)
(2 punts si es dona una resposta correcta fent una estratègia matemàtica diferent a
contar: 169 hexàgons al taulell - 6 espais que no es poden omplir = 163. Com les
llosetes estan formades per parelles de hexàgons i 163 no és múltiple de 2 no es pot
omplir completament el taulell)
3- (0-1-2 punts)Quina serà la lloseta que et permetrà sumar mes punts en aquesta situació:
La

resposta

correcta

és

la

taronja/hexàgon doble. La puntuació
màxima que pot arribar a assolir és de
10 punts.
(0 punts sense resposta o amb
resposta sense sentit)
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(1 punt si la resposta és dir la taronja doble però no es fa cap tipus de explicació)
(2 punts si la resposta és la taronja doble i s’intenta argumentar tot i que no
s’especifiqui la posició exacta de la lloseta ni la puntuació exacta. Una explicació que
es donaria per bona seria dir que al taulell hi ha més fitxes de color taronja
col·locades de manera agrupada i al col·locar la lloseta taronja doble sumarà més
punts)
Volem construir aquest joc en gran utilitzant les rajoles dels nostres passadissos. Tenint en
compte que cada rajola mesura 22 cm de costat.
4.- (0-1-2 punts) Quina és la superfície que ocuparà el taulell al terra del passadís? (Dona el
resultat en m2amb dues xifres decimals)
La resposta correcta és 21,25 m2 .
(0 punts sense resposta o amb resposta sense sentit)
(1 punt si realitzant els càlculs adients s’han confós en la operativitat)
(2 punts si calculen l’àrea fent l’àrea d’un hexàgon mitjançant el teorema de
Pitàgores per calcular l’apotema o mesurant el costat i l’apotema i fent
proporcionalitat amb els 22 cm del costat real. Després multiplicant pels 169
hexàgons que formen el taulell ja tenim l’àrea total del taulell)
5.- (0-1-2 punts) Quin serà el perímetre del taulell al terra del passadís?
La resposta correcta és 1980 cm.
(0 punts sense resposta o amb resposta sense sentit)
(1 punt si la resposta consisteix en contar el nombre de costats que formen el
perímetre osi realitzant els càlculs adients s’han confós en la operativitat)
(2 punts si es dona una resposta correcta fent una estratègia matemàtica diferent a
contar: 6·3 + 6·2·6 = 90 costats (al perímetre trobem tres costats dels hexàgons que hi
ha a les cantonades del taulell i 2 costats dels hexàgons que hi ha a cada costat del
taulell en forma hexgaonal) La mesura real d’un costat és de 22 cm, per tant el
perímetre total del taulell serà: 90·22 = 1980 cm.
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Puntuació máx 10 punts

9- UBONGO
1.-Els pentòminos són peces formades per 5 quadrats de la mateixa mida units per l’aresta. Al
Ubongo, a més de pentominós, hi ha peces formades per dos, tres i quatres quadrats. Com
creus que es diuen les peces formades per: (1 punt)
2 quadrats:

Dominó

4 quadrats:

Tetraminó

3 quadrats:

Triominó, triminó o
tridominó

2.- Quants pentominós diferents es poden formar? Dibuixa’ls (0,25 cada pentominó correcte,
máx 3 punts.)
Hi ha 12 pentominós diferents.
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3.- Resolent reptes: a) 1 punt b) 1 punt resolució repte + 1 punt descripció de la peça

4.- Tenint en compte les figures que es poden fer servir al joc del Ubongo, quina mida tindrà el
taulell més petit? I el més gran? Justifica la teva resposta. (1 punt resposta correcte taulell
petit + 1 punt resposta correcta taulell gran + 1 punt justificació)
El taulell més petit tindrà una mida de 8 quadrats, ja que seria per a un puzle de tres peces i les
tres peces més petites són de dos, tres i tres quadrats.
El taulell més gran tindrà una mida de 20 quadrats, ja que seria per a un puzle de quatre peces
i les quatre peces més grans són pentominós, 5 quadrats cadascuna.
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10- POLIMINÓS
Completa amb les xifres correctes perquè fent una determinada operació, donin
el número corresponent.
a) (5 punts)

b) (5 punts)
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10- POLIMINÓS
Completeu amb les xifres correctes perquè donin el número
corresponent. No es pot girar ni donar la volta a cap peça. (5 punts)

Col·loqueu les peces on correspongui perquè la multiplicació sigui
correcte.
(5 punts)
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10- POLIMINÓS
Completeu amb les xifres correctes perquè donin el número
corresponent. No es pot girar ni donar la volta a cap peça. (5 punts)

Col·loqueu les peces on correspongui perquè la multiplicació sigui
correcte.
(5 punts)

