
PRIMERA FASE

6è PRIMÀRIA

ABANS DE COMENÇAR

Tots els problemes de la primera fase del FM22 per a primària estan fets perquè, en
la mesura del possible, els alumnes puguin treballar amb diversos materials
manipulatius: domino, tangram, pattern blocks, retallar o doblegar paper, ús del
geogebra, si es considera adient. En general, qualsevol material que pugui
representar la situació que proposen els problemes, pot ajudar a la seva resolució.
La manipulació dona als alumnes perspectives diferents de les que els donaria
treballar només amb paper i llapis i els permet fer accions i provar, i més endavant
descobrir patrons i generalitzar. S’adjunten plantilles que poden ajudar també a la
representació posterior després d’haver fet les proves amb material.

Recordeu que, com en altres edicions, en aquesta primera fase els alumnes haurien
de treballar en grup de tres o quatre. I que el gran repte és resoldre els
problemes i explicar com arriben a les respostes. En aquest sentit, l’informe de
cada problema esdevé el full de ruta per copsar com han arribat a la resposta i per
què.

Fer problemes porta implícit: tenir iniciativa per cercar camins de solució, raonar i
provar, connectar i comunicar i representar, processos inherents quan es fan
matemàtiques.

Ànims i passeu-vos-ho molt bé fent matemàtiques!
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1. OMPLIM RECTANGLES AMB QUADRATS

Us proposem un petit repte que consisteix a omplir un rectangle amb quadrats tan grans
com sigui possible. Per exemple, si agafem el rectangle de 16x10, és a dir, el rectangle que
té base 16 i alçada 10, dins aquest rectangle el quadrat més gran que hi podem posar és el
quadrat de costat 10, el dibuixem tocant a una banda i el pintem de color blau. Veurem que
ens queda una part rectangular del rectangle inicial i continuem el procés amb aquest nou
rectangle.
Ara pintem el quadrat de costat 6 també de color blau i ens quedarà sense pintar un
rectangle de dimensió 6x4. Continuem pintant sempre els quadrats més grans.
Després de fer aquest procés una estona veurem que ens queda sense pintar un quadrat o
més: l’últim quadrat. Aquest, com que és l’últim, el pintarem de color vermell. En aquest
cas, han quedat dos quadrats de 2x2 i en pintem un de vermell.

a) Si la dimensió del rectangle inicial és 7x10, quant val el costat del quadrat pintat en
vermell? I amb un de 7x6?

Investigueu un xic més:

b) Què passa si els costats del rectangle són 15 i 16? I si són 32 i 34? O 41 i 43?

c) Observeu que en la pregunta de l’apartat anterior els dos nombres són consecutius,
en la segona són dos parells consecutius i en la tercera són imparells consecutius.
Si escolliu parelles semblants a les anteriors passaria el mateix? Podeu trobar una
llei general per aquests casos?

d) Quant val el costat del quadrat pintat de vermell si el rectangle és 14x7? I si és
4x12? I del rectangle 12x16? Què observeu? Ho podeu explicar?

e) Després d’haver estudiat tants casos, sabríeu dir com esbrinar la mida del costat
del quadrat vermell final si coneixeu les dimensions inicials del rectangle?
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2. JUGUEM AMB LES FORMES

Volem presentar-vos un material que té per nom Pattern Blocks, que vol dir una cosa així
com “blocs per fer patrons” (podeu crear dissenys amb patrons ben macos).
És un material de formes geomètriques com les que veieu a la imatge. Tenen la forma de
diferents polígons, cadascun d'un color diferent: verd, blau , vermell, groc,
taronja,beige/blanc.

Els costats de tots els polígons són de la mateixa mida, excepte un dels costats del trapezi
que mesura el doble. Això permet que puguin combinar-se entre si de moltes maneres
sense que quedin buits al mig.



FEM MATES 2023 6è de primària
Primera fase

CONSTRUÏU HEXÀGONS!

Per aquest repte no farem servir les peces quadrades ni els rombes de color beige.
a). Ompliu l'hexàgon groc de totes les maneres possibles i mostreu com ho feu.
Com esteu segurs de que no n’hi ha cap altra?
b). Observant com heu omplert els hexàgons, podeu justificar quines són les
relacions entre les àrees de les figures? Expliqueu com ho heu sabut.
c). Trobeu alguna explicació de per què hem eliminat els quadrats i rombes beige
per fer hexàgons?

CONSTRUÏU POLÍGONS MÉS GRANS!

Cadascun dels costats del quadrat dels Pattern Blocks medeix una unitat. Proveu de
construir amb més peces quadrades un quadrat de 2 unitats de costat i un de 3 unitats.
d).Com ho aconseguiu? Quants quadrats petits heu necessitat per fer els més grans?

El triangle també té el costat d’una unitat. Proveu d’obtenir amb altres peces triangulars,
triangles equilàters de 2 i 3 unitats de costat.
e). Com ho feu? Quants triangles petits hi cabrien en cada cas?

Ara feu el mateix amb els rombes. Proveu de fer rombes de 2 i 3 unitats de costats amb
peces iguals.
f). Com ho feu? Quants rombes petits hi cabrien en cada cas?

g). Si volguessin fer quadrats de costat 4, quants en necessiteu? I, triangles de costat 4?, I,
rombes de costat 4?

h). Heu descobert algun patró? Quin? Com el podríeu justificar?
i). Podem fer hexàgons només amb peces hexagonals? Per què? I amb d’altres peces?
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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 un nombre de punts del zero al sis, fins a obtenir 28 fitxes diferents. Tanmateix, el Joan i
la Maria s’han inventat un joc al qual juguen amb 6 d’aquestes fitxes (veure annex). Per
jugar-hi, deixen les 6 fitxes cap amunt sobre la taula. S’ha de començar per una fitxa que el
primer nombre sigui un zero. Guanya aquell jugador que aconsegueix que la suma total
sigui un múltiple de 5.

Per explicar-nos com es juga, han gravat un vídeo en què es pot veure una de les seves
partides (al final també trobareu les instruccions del joc):

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

https://www.youtube.com/watch?v=-Sobnr3i4qk
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a) Feu unes quantes partides i esbrineu qui guanyarà aquesta partida que ha començat la
Maria amb la fitxa (0,0). Quines fitxes hauria de posar el Joan per no perdre? Per què?

Maria

b) Quina és la partida més curta possible? Quina és la partida més llarga que es pot jugar
sense que cap de les dues persones guanyi? Expliqueu com ho sabeu. Recordeu que la
partida es pot començar amb qualsevol fitxa que contingui un 0 a l’esquerra.

c) Quina creieu que és la millor estratègia si comenceu vosaltres la partida? I si jugueu al
segon torn?

Suposem ara que juguem amb les fitxes que inclouen un nombre de punts del 0 al 3
fins al (3,3) (veure annex on hi ha totes les fitxes possibles).

d) Quines fitxes no hauria de posar el Joan per no perdre si la Maria comença per la fitxa
blanca-blanca?

Maria

e) Quina seria la partida més llarga amb les 10 fitxes del zero al tres? Recordeu que la
partida es pot començar amb qualsevol fitxa que contingui un 0 a l’esquerra.

Instruccions del joc

Aquest és un joc per a dues persones en què es fan servir algunes de les fitxes del joc del
dòmino (les veureu a continuació). Les fitxes es posen en fila i dues fitxes consecutives han
de tenir als quadrats adjacents el mateix nombre de punts.

La primera persona ha d’agafar una fitxa que contingui una casella amb un o més d’un
quadrat amb 0 punts i l’ha de col·locar amb el 0 a l’esquerra. A partir d’aquí, cada jugador/a
ha de col·locar una fitxa a la dreta que encaixi amb l’anterior. Si la suma del total de tots els
punts de les fitxes que hi ha col·locades és 5 o múltiple de 5, guanya la partida la persona
que ha fet la darrera jugada.

El joc s’acaba quan algun jugador ha guanyat o no es pot tirar cap altra fitxa més, en
aquest cas el joc acaba en un empat, i això serà quan s'han acabat les fitxes o quan no n’hi

ha cap que encaixi amb l’última fitxa que s’ha tirat damunt la taula.



FEM MATES 2023 6è de primària
Primera fase

ANNEX DE JUGUEM AMB LES FORMES

Aquí teniu una plantilla dels Pattern blocks que podeu fer servir i retallar:
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Annex amb fitxes del joc


