
PRIMERA FASE

5è 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!



FEM MATES 2023 5è de primària
Primera fase

1. JUGUEU AMB EL TANGRAM

El Tangram és un joc d’origen xinès que es va crear fa més de 200 anys i està format per
set peces amb formes geomètriques que
permeten construir diferents figures.

La llegenda del Tangram diu que un
servent d’un emperador xinès portava un
mosaic quadrat de ceràmica, molt car i
fràgil, i quan va ensopegar aquest es va
dividir en set peces. Desesperat, va
intentar reconstruir el mosaic en forma
quadrada i, quan ho va aconseguir, es va
adonar que podia formar moltes altres
figures. Així, es va crear el Joc del
Tangram, el nom del qual prové dels mots
“tang” (xinès) i “gram” (dibuix).

A continuació trobareu una representació de les peces que formen aquest joc:

Amb aquestes peces es poden construir diferents figures i formes i, per referir-nos a
cadascun d’aquests tipus de peces, us proposem fer servir aquesta llegenda:
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CONEIXEM LES PECES DEL TANGRAM

a) Prenem com unitat d’àrea la mesura de la superfície del quadrat Q (1 U). Podeu
calcular quina és l'àrea de cadascuna de les figures del Tangram? Com ho heu fet?

CONSTRUÏM QUADRATS

b) Com hem vist, una de les peces del Tangram és un quadrat i també podem fer-ne un
altre amb les 7 peces. Podríem construir un quadrat utilitzant només 2, 3, 4, 5 o 6
peces del vostre joc del Tangram? (no podeu agafar peces d’un altre joc de
Tangram). Construïu tots els quadrats que pugueu i representeu com ho heu fet.

c) Una de les opcions és impossible. Quina?

d) Hi ha peces que heu utilitzat més sovint que d’altres? Per què creieu que és així?

e) Quina estratègia heu utilitzat per obtenir els diferents quadrats?

f) Calculeu les àrees dels diferents quadrats que heu obtingut tenint en compte que
prenem l’àrea del quadrat Q com unitat de mesura. Què observeu?
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2. 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 (a l’Annex també trobareu les instruccions del joc):
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https://www.youtube.com/watch?v=-Sobnr3i4qk

a) Feu unes quantes partides (podeu retallar les fitxes de l’annex) i esbrineu qui guanyarà
aquesta partida que ha començat la Maria amb la fitxa (0,0). Per què?

Maria Joan

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.

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

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. Les fitxes estan cap amunt
damunt la taula, de manera que durant tota la partida les poden veure els dos jugadors.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=-Sobnr3i4qk
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ANNEX AMB PLANTILLA DE TANGRAM
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ANNEX AMB LES FIT XES DEL JOC


