PRIMERA FASE
1r d’ESO
ABANS DE COMENÇAR
Us recordem que a la primera fase del Fem Matemàtiques hi podeu participar en
grups de tres o quatre alumnes. Cadascun d’aquests grups ha de resoldre
conjuntament els tres problemes que hi ha a continuació. Volem que la resolució
dels problemes sigui fruit del treball en equip i del raonament i la conversa
matemàtica. En aquest cas la divisió del treball no és la millor manera de participar.
En el Fem Matemàtiques es valoren, a més de la correcció dels resultats, altres
aspectes, com l’ús d’estratègies originals i la capacitat per explicar el perquè dels
possibles resultats numèrics, és a dir, no poden ser fruit d’un full de càlcul sense
més explicacions.
Intenteu fer els problemes el millor que sapigueu, sense defallir si no trobeu la
solució a la primera.
Us recomanem, en la mesura que sigui possible, treballar amb material manipulatiu.
En alguns problemes, a l’annex, hem fet una plantilla per retallar i poder treballar i
fer proves ja que de vegades, per exemple, en problemes de formes, convé moltes
vegades doblegar, retallar, compondre i descompondre.
Mireu de redactar un informe per a cada problema tan complet i clar com pugueu,
fins i tot si algun dels diferents apartats no l’heu pogut acabar com us hagués
agradat.
Ànims i passeu-ho molt bé fent matemàtiques!
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1. MAT ES I BILLAR

El pare d’en Jordi té, a casa seva, un billar de quatre forats
de 180 cm per 120 cm. Per aquest motiu els tres amics
d’en Jordi sovint s’hi apleguen a jugar.
Fa dos dies que en Jordi va descobrir que si llançava la bola
des de la cantonada inferior esquerra amb un angle de 45º,
aquesta anava a parar sempre a la cantonada superior esquerra.

En Jordi ha formulat tota una teoria al voltant d’aquest billar i creu poder endevinar on anirà
la bola si la llança amb un angle de 45º des de qualsevol dels altres forats.
a) On creus que anirà la bola si és llançada des dels altres forats que hi ha? Per què ho
creus?
Vistos els resultats, en Jordi i els seus tres amics decideixen estudiar la situació i buscar
diferents situacions amb taulells que puguin dibuixar en un full quadriculat. Aquest cop
llençarà sempre la bola des del mateix forat (Les dimensions dels taulells són sempre
nombres naturals).
b) Què passa en els taulells en què l’amplada sempre és 1 i anem variant la llargada? I
si la llargada sempre és 1 i variem l’amplada?
c) Estudia on acaba la bola en diferents taulells on l’amplada és 2. I si és 3? I 4?
d) Estudia on acaba la bola en els taulells de dimensions 6x9 i 8x12.
e) Fes un estudi per determinar on cau la bola depenent de les dimensions del taulell.
f) Els quatre amics s'han adonat que en alguns casos el dibuix que ha fet la bola els
ha sortit el mateix, tot i tenir taulells diferents. Quan passa això? Prova amb diferents
resultats i enuncia les relacions que trobes.
g) Fixa't, ara, quants cops has tocat la banda en cadascun dels casos que has
estudiat. En pots treure alguna conjectura?
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2. JUGUEM AMB LES FORMES

Al Juli li han regalat un joc de formes geomètriques. Tenen la forma de diferents polígons,
cadascun d'un color diferent: rosa, verd clar, vermell, groc, verd fosc, lila, gris, blau, beige,
taronja, i els costats són d’una o dues unitats excepte el catet llarg del triangle rosa, els
costats llargs de la peça verd clar i els costats llargs de la peça grisa.

a. Quines són les formes geomètriques que tenim?
b. Amb quines figures podem omplir l'hexàgon groc? Trobeu totes les maneres
possibles. Es pot fer amb totes les peces?
c. Amb aquelles figures que heu dit que es pot omplir l'hexàgon, quina fracció de la
seva àrea ocupa cadascuna d'elles?
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d. Al Juli li encanta fer noves construccions i ha trobat la manera d’obtenir un hexàgon
de costat el doble que el groc. Pots trobar com ho ha fet? Hi ha una manera única o
en pots trobar més d’una?
e. Al Juli li encanta crear mosaics amb les peces del seu joc. Comença fent-los
utilitzant figures iguals que tessel·len el pla, és a dir, que el recobreixen sense deixar
forats ni superposar polígons, com es pot veure en els següents exemples:

Amb quines de les figures del joc es pot tessel·lar el pla?
Podeu trobar alguna característica comuna en les figures que tesel·len el pla?
Fixeu-vos en la suma dels angles que es troben a un mateix vèrtex.

f.

En Juli també fa mosaics combinant 2 o més polígons com podeu veure en les
següents figures:

.
Amb quines parelles de figures es poden fer tessel·lacions? Podrieu trobar alguna
característica en la unió d’aquestes figures?

g. Feu algunes tessel·lacions amb 3 o més de les figures del joc. En cas que hagueu
trobat alguna característica que permeti saber si un conjunt de figures pot tessel·lar
el pla, comproveu que les figuren que heu utilitzat en els mosaics d’aquest apartat
verifiquen la característica.

h. Podríeu dir dos o tres conjunts de figures amb les que NO es poden fer teselacions?
Raoneu la resposta.
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3. SUMES AL DÒMINO

El dòmino és un joc que es juga amb fitxes formades per dos quadrats, i a cada quadrat hi
ha punts del 0 al 6 fins a obtenir 28 fitxes diferents.
Les fitxes es posen en fila i 2 fitxes consecutives han de tenir els quadrats adjacents amb el
mateix nombre de puntets com s’observa en el dibuix.

El joc que ara et proposem es juga només amb aquestes sis fitxes del dòmino, en les que
cadascun dels seus quadrats tenen un nombre de punts del 0 al 2. A sota podeu veure
totes les fitxes possibles.

Amb aquestes fitxes, en Joan i la Maria s’han inventat un joc: deixen les 6 fitxes cap amunt
sobre la taula i comencen sempre amb una fitxa en què el quadrat que situem a l'esquerra
sigui un zero.
A partir d’aquí i per torns, cada jugador/a ha de col·locar una fitxa a la dreta que encaixi
amb l’anterior. Continuen afegint fitxes sempre en la mateixa direcció i sentit i guanya el
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primer jugador que aconsegueix que la suma total dels punts que hi ha sobre la taula sigui
un múltiple de 5. En cas que s’acabin les sis fitxes o que les que quedin per tirar no
encaixin, el joc acaba en empat.
Cal tenir en compte que una fitxa només es pot utilitzar una vegada.
Exemple de partida: Hi ha hagut tres jugades i damunt la taula hi ha les següents fitxes:

Ha començat el Joan amb la fitxa (0, 0). Recordeu que ha de començar per una fitxa que el
primer nombre sigui un zero.
La segona fitxa (0, 2), la tira la Maria. En total, en aquests moments, hi ha 2 punts = 0 + 0 +
0 + 2, i com que no és múltiple de 5, el joc continua.
El Joan posa la fitxa (2, 1) i ha guanyat la partida, ja que el total de punts que hi ha damunt
de la taula és 5, què és un múltiple de 5.
Aquí teniu un vídeo de demostració:

https://www.youtube.com/watch?v=-Sobnr3i4qk

Ara us toca a vosaltres!
a. Feu unes quantes partides. Podeu retallar les fitxes de l’annex o bé jugar amb les
d’un dòmino real. Hi ha algun jugador que, independentment de què faci l’altre
jugador, es pot assegurar guanyar?
Suposem ara que juguem amb les fitxes que inclouen un nombre de punts del 0 al 3
(veure annex on hi ha totes les fitxes possibles).
b. Feu unes quantes partides. Esbrineu qui té avantatge si el Joan (primer jugador), la
Maria (segona jugadora) o la partida acaba en empat. Podeu dir l’estratègia
guanyadora?
c. És possible utilitzar les 10 fitxes en una partida? En cas que sigui cert, poseu un
exemple; en cas que sigui fals, raoneu per què no pot passar i poseu un exemple
del nombre màxim de fitxes que es poden posar. Quin és el nombre màxim de punts
que es pot aconseguir en una partida?
d. Quin és el nombre mínim de fitxes que es poden posar damunt la taula i de manera
que el joc no es pugui continuar perquè la partida ha acabat en un empat?
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