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0. Sumari número 6 ABEAM Famílies
En aquest  número comencem amb una felicitació d’Ignasi del Blanco, company de l’ABEAM 
que ens proposa un repte numèric en relació al número 2017
Al passat número us vam fer una pinzellada del Concurs Cangur ...en aquest us informem del 
concurs de Fem Matemàtiques en el que participen alumnes de sisè de primària i de1r i 2n 
d’ESO
Si per les festes voleu regalar ( o regalar-vos) matemàtiques podeu veure les propostes que 
ens fan companys del  CREAMAT i el MMACA ( llibres, materials i jocs) i les propostes de dos 
jocs del grup de Jocs de l’ABEAM
A la secció de  “Racons Matemàtics” una imatge matemàtica:”Matemàtiques amb arròs”del 
grup de Fotografia Matemàtica  i  el Grup de Jocs ens proposa dos jocs: Camelot Jr i Chocola-
te fix
Per finalitzar al punt sobre matemàtiques a la premsa una informació sobre museus de ma-
temàtiques i un altre amb un procediment senzill d’esbrinar el dia de la setmana d’una data 
qualsevol 
Agraïm col.laboració de FAPAC en la difusió d’aquest butlletí. Si us voleu subscriure o voleu 
convidar algun conegut per a que rebi aquest butlletí, només us heu d’inscriure a través del 
següent enllaç: 

Podeu consultar els números anteriors del butlletí a l’enllaç

Us  desitgem  un BON NADAL  I UN MILLOR ANY 2017!

abeam.feemcat.org

http://bit.ly/1QSsKkS
http://groups.google.com/forum/#!forum/abeamnews-families
http://abeam.feemcat.org
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1. FELICITACIÓ 2017

Col·loca a les caselles tots els nombres entre l’1 i el 9 de manera que es verifiqui la igualtat. Com 
a ajuda has de saber que les quatre xifres dels dos factors que es multipliquen estan ordenades 
en sentit decreixent i el mateix succeeix entre les cinc xifres restants.

                                       

abeam.feemcat.org

Com cada any Nadal ja 
és aquí i amb el dibuix de 
l’Anna, la neboda més 
artista de la família, et 
vull fer arribar els meus 
millors desig per a 
aquests dies i per al 
proper any 2017. 
Espero que tu també 
vulguis compartir aquests 
valors que  en el notre 
món van associats a 
aquesta festa.

I com no podria faltar un 
divertiment original 
matemàtic amb solució 
única...

http://abeam.feemcat.org
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2. FEM MATEMÀTIQUES 2017

El FEM MATEMÀTIQUES és una activitat que té la finalitat de contribuir a desenvolupar la 
competència matemàtica en tot l’alumnat de sisè de Primària i primer cicle de l’ESO. A més, 
vol sensibilitzar la societat catalana en general sobre la necessitat de millora d’una educació 
matemàtica que afavoreixi el desenvolupament personal i la integració social d’uns ciutadans 
i ciutadanes lliures i responsables.

Es tracta d’una activitat organitzada anualment per la FEEMCAT amb el suport del 
Departament d’Ensenyament. Està dirigida a tots els alumnes de sisè de Primària i de primer 
i de segon d’ESO dels centres escolars de Catalunya. 
S’organitza en forma de concurs i es desenvolupa en tres fases.

- Primera fase (es fa als centres).

- Segona fase (es realitza de manera independent en cada una de les 5 associacions que 
forma part de la FEEMCAT: APMCM, ADEMGI, APaMMs,ABEAM, LleiMat). 

Tercera fase o fase final (s’estructura com una jornada matemàtica amb un component lúdic)
Amb aquesta activitat ens proposem 

- Potenciar el raonament matemàtic a través de la resolució de problemes.

- Fomentar la capacitat de comunicació i argumentació matemàtica presentant activitats per 
  resoldre en equip i exigint l’elaboració d’informes detallats.

- Ajudar als nois i noies a adquirir seguretat i confiança en les seves capacitats per fer matemà
  tiques presentant-los activitats motivadores i que suposin un repte per a ells i elles.

- Mostrar als professors i professores activitats lligades a l’entorn i problemes adequats per 
  a treballar estratègies i desenvolupar actituds positives envers d’aquesta disciplina.

abeam.feemcat.org

http://feemcat.org/
http://fm.feemcat.org/?page_id=231%20
http://fm.feemcat.org/?page_id=244
http://apmcm.cat/
http://xtec.es/entitats/ademgi/
www.xtec.net/entitats/apamms/
http://abeam.feemcat.org/
http://associaciolleimat.blogspot.com.es/
http://fm.feemcat.org/?page_id=247%20
http://abeam.feemcat.org
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Al curs passat: 12.646 alumnes de 6è de primària, de 1r o de 2n d’ESO, de 235 centres de 
Catalunya van participat al Fem Matemàtiques 2016.

Enllaços al problemes que s’han plantejat per la primera fase de 2017

Problemes per a sisè de primària fm-2017-6è
Problemes per a primer d’ESO fm-2017-1r-d‘ESO
Problemes per a segon d’ESO fm-2017-2n-d‘ESO

Trobareu tota la informació sobre aquest concurs a l’enllaç

3. Casal de  Nadal a la Garriga (eXplorium)

Aquestes festes de Nadal, estàs convidat fer tot tipus d’experiments amb nosaltres! Si vols resol-
dre tots els teus “per què?”, vine al nostre casal de ciència i tecnologia.

Primera setmana (27-30 de desembre): El jardí electrònic

La primera setmana de casal experimentarem amb tot allò relacionat amb el món vegetal: per 
què canvien els colors de les fulles a l’hivern? Com s’alimenten les plantes? Tenen formes 
geomètriques? Totes aquestes preguntes ens duran a treballar amb la física, la química, les ma-
temàtiques i la biologia de les plantes. Aprofitarem els nous coneixements per desenvolupar un 
projecte tecnològic al voltant de l’hort.

abeam.feemcat.org

http://fm.feemcat.org/wp-content/uploads/2016/11/FM-2017-6%C3%A8.pdf
http://fm.feemcat.org/wp-content/uploads/2016/11/FM-2017-1r-dESO.pdf
http://fm.feemcat.org/wp-content/uploads/2016/12/17fase1_3-3.pdf
http://fm.feemcat.org/?p=671
http://abeam.feemcat.org
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Segona setmana (2-5 de gener): La ciència de la llum

Ens trobem en uns dies on la llum és la gran protagonista. Però, què s’amaga darrere de la llum? 
Gràcies a la ciència i la tecnologia ho podrem descobrir! Jugarem amb la llum per veure com es 
comporta, com la podem transformar i què la fa diferent d’altres tipus d’ones.
 

Edats: De 1r a 3r (grup de petits) i de 4t a 6è (grup de grans) de primària.

On? Local d’eXplorium (Carrer Banys, 166, La Garriga).

Quan? Del 27 al 30 de Desembre i del 2 al 5 de Gener.

Horari: de 9:00h a 13:30h.

Preus: 65€ per setmana. Descompte del 15% pel segon germà i 25% pel tercer.

Inscripcions:  Places limitades. Data límit d’inscripció: 20 de Desembre.

Tota la informació i formulari d’inscripció a l’enllaç

4. Nadal: neules i matemàtiques

Els companys del  Creamat  han prepart  una possible llista de regals matemàtics de cara al 
Nadal, amb una atenció especial als llibres.

Com a primera recomanació ens  convidem a mirar les guies de lectura sobre novel·la i 
divulgació matemàtica elaborades pel CESIRE-CREAMAT conjuntament amb la Xarxa de 
Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

abeam.feemcat.org

http://explorium.cat/index.php/altres-activitats/casals/
http://abeam.feemcat.org
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- Guia de lectura per a adults “Matemàtiques per a tothom”

- Guia de lectura infantil i juvenit “Matemàtiques per a tots”

Per la resta de propostes mireu la seva pàgina   

5. Materials, jocs ... a  BOTIGA MMACA

A la  pàgina del Museu de Matemàtiques de Catalunya trobareu imatges d’alguns dels
productes de la botiga

Us podeu descarregar el catàleg amb els preus a l’enllaç
Elements destacats

Podeu fer les comandes al mail botiga@mmaca.cat

http://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-guia/-/detall/7D2o/GUIA_LECTURA/10934/68027636
http://genius.diba.cat/detall-de-guia/-/detall/j3Fw/GUIA_LECTURA/10934/68122929/68124675
http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/mediateca/llibres/839#.WFEjVZ6vHZA.twitter
http://mmaca.cat/index.php/botiga/cataleg
http://mmaca.cat/images/mmaca/downloads/cataleg_botiga_web.pdf
http://mmaca.cat/index.php/botiga/elements-destacats
http://
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6. Vols fer-te amic/amiga del MMACA?

El Museu de Matemàtiques de Catalunya es troba en un punt molt important de la seva 
història. Durant els 10 anys de recorregut, hem treballat molt i el projecte ha crescut amb força. 
L’objectiu d’apropar les matemàtiques a la societat s’està complint i tenim el reconeixement
generalitzat de tots els que ens coneixen.
Ara necessitem saber amb qui podem comptar per a poder afrontar els reptes futurs i continuar 
oferint activitats arreu del territori: necessitem persones.

Però no ens n’amagarem: també necessitem diners. Afortunadament, les donacions fetes en 
favor del MMACA gaudeixen d’avantatges fiscals interessantíssims (fins al 75% de desgravació 
en l’IRPF).
Ara més que mai necessitem els nostres amics a la vora! Fes-te amic!

Si vols fer-nos costat, ens ho pots fer saber emplenant el formulari d’aquest enllaç

Moltes gràcies!

Més informació a mecenes@mmaca.cat i a l’enllaç

7. Matemàtiques als diaris

a)La Regla del Fin de los Días

Un sencillo método para calcular en qué día de la semana cae una fecha cualquiera enllaç 

b)Una visita a los museos de las matemáticas

http://goo.gl/forms/jFB7CyPF1v7nMUtw1
http://mmaca.cat/index.php/l-associacio-mmaca/fes-te-amic-del-mmaca
http://elpais.com/elpais/2016/12/06/el_aleph/1481057311_263259.html?id_externo_rsoc=TW_CC
http://unir.net/educacion/revista/noticias/una-vivita-a-los-museos-de-las-matematicas/549201568697/
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Imatges matemàtiques. (Fotografia matemàtica)
Matemàtiques amb arròs

Hola famílies

Avui tenim una foto amb arròs, L’arròs es un dels aliments més bons que hi ha, es pot cuinar de 
mil maneres, Una bona paella, per exemple es una festa pel diumenge amb la família, o un arròs 
amb llet, quines postres més bones! Fins i tot bullit amb una mica de patata i all està bo i arregla 
la panxa.
Però en aquest apartat el que volem es parlar de matemàtiques. Fem una mica de matemàtiques  
amb arròs.

La primera cosa que podeu fer amb els vostres fills aquest diumenge mentre bulliu el brou de 
la paella, just abans de tirar-hi l’arròs és demanar-li al vostre fill o a la vostra filla que us digui 
quants grans d’arròs hi ha en un paquet d’un kg. Hi ha moltes maneres de calcular-ho, pot ser 
la més senzilla és contar-ne una quants, pesar-los i desprès extrapolar la quantitat a un Kg, fent 
una simple regla de tres.

RACONS MATEMÀTICS

http://abeam.feemcat.org


També ens podem preguntar, si posem tots els granets d’arròs d’un quilo un al darrere de l’altre, 
quina distància ocuparà? I encara més divertit, quant arròs necessitaríem per fer una filera que 
doni la volta al mon? (recorda que la terra fa 40000 km, perquè així es com es va definir el metre, 
és a di, un metre és una deumilionèsima part d’un quart del meridià. Ho sabíeu? )

Ara ja estem preparats per explicar, als nostres fills i filles la Faula del rei de Shirham que tant 
bé ens recorda la Júlia Luna Minguel amb la fantàstica foto que ens ha fet. Segons la llegenda, 
al rei de  Shirham li agradava tant jugar al nou joc recent inventat, els escacs, que va cridar al 
inventor i li va dir què per compensar-lo pel seu invent li regalaria qualsevol cosa que vulgues, 
El inventor  li va dir que volia un gra d’arròs per el primer quadre del taulell, dos pel segon, 4 pel 
tercer, i així anar doblant la quantitat de grans d’arròs fins l’últim des 64 quadrats del taulell, El 
rei va riure i va dir

- Com pots ser tant ruc de demanar només això  podent demanar qualsevol cosa?.
El rei va manar als seus servents que li portessin el sac d’arròs que demanava el inventor però....

Quina quantitat d’arròs va demanar?
Apa! agafeu la calculadora i a calcular mentre mengeu la paella. Parleu, jugueu i divertiu-vos 
dinant i fent matemàtiques. I sobre tot, bon profit.

Grup de fotografia matemàtica d’ABEAM. 
http://fotografiamatematica.cat/blg/
fotomatiques@gmail.com

abeam.feemcat.org

http://fotografiamatematica.cat/blg/
http://abeam.feemcat.org
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JOC RECOMANAT: Camelot JR (Grup de Jocs ABEAM)

abeam.feemcat.org

Arriba el Nadal, una època per gaudir amb la família i fer regals. Els més petits de la casa de 
ben segur que en tenen un bon grapat de jocs i joguines i hem de decidir què li portarà el Pare 
Noel o els Reis.
És el moment de reflexionar sobre quin joc triarem. Per tal de fer una bona tria ens haurem de 
basar en diferents qüestions. És important que sigui un joc que diverteixi als nostres infants i 
que s’adeqüi als seus gustos i necessitats. Hem de tenir present l’edat i maduresa de l’infant i 
valorar els continguts del joc i quins conceptes podem treballar amb ell. Tenim molts jocs per 
recomanar-vos, però en aquesta ocasió us recomanarem dues marques que ens agraden i 
que molts dels seus jocs, tracten temes de pensament lògico-matemàtic. Aquestes marques 
són: Smart Games i Think Fun. En aquesta edició de l’Abeam Famílies, ens centrarem en dos 
que ens agraden molt el Camelor Jr., de Smart Games i el Chocolate Fix, de Think Fun.

http://abeam.feemcat.org
http://abeam.feemcat.org
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TÍTOL Camelot Jr

EDAT De 4 a 99.

JUGADORS 1 jugador

TEMPS D’UNA 
PARTIDA

Cada nivell pot durar entre 2 i 10 minuts.

RESUM Camelot Jr és un joc d’enginy i percepció visual, que es juga de 
manera individual.

El joc està format per 11 peces de fusta de diferents formes, 
mides i colors, entre les quals es troben els dos ninots protago-
nistes del joc (la princesa i el cavaller)
Porta un llibret amb 48 reptes en els que trobem la situació ini-
cial i aquelles peces que hem d’utilitzar per resoldre’l. 

La princesa i el cavaller es troben en torres separades, l’objectiu 
del joc és construir el pont que els uneixi amb les peces indica-
des i respectant un parell de restriccions:

- Els protagonistes no poden saltar ni escalar.

- S’ha de construir una edificació estable (les escales no poden 
  anar a l’inrevés, …)

ENTRETENIMENT

COMPLEXITAT

PREU de 0 € a 29,95 €

Competències / 
habilitats matemàtiques

Amb aquest joc es treballen habilitats de percepció, enginy, 
visualització 2D-3D i lògica, a més a més de la concentració.

abeam.feemcat.org

http://abeam.feemcat.org
http://abeam.feemcat.org
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Propostes didàctiques Aquests jocs també es poden portar a l’aula. A partir de 
presentar algunes de les situacions es poden plantejar preguntes 
per anar més enllà.

- Podeu trobar més d’una solució al repte?

- Si traiem la informació de les peces que es poden utilitzar, ens 
augmenta el nombre de solucions? O el fa impossible de 
resoldre?

- Podríeu resoldre el repte utilitzant més  peces de les que et 
proposa? I menys?

- Com li explicaríeu de paraula a algú com heu situat les peces 
per trobar la solució?

- Us podeu inventar una situació inicial, que sigui impossible de 
resoldre encara que es puguin utilitzar totes les peces?

Tutorials a la xarxa Tutorial: enllaç

http://abeam.feemcat.org
http://youtu.be/nSCNVNnNBJI
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JOC RECOMANAT: CHOCOLATE FIX (Grup de Jocs ABEAM)
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TÍTOL Chocolate Fix

EDAT De 8 a 99.

JUGADORS D’ 1 a 3  jugadors

TEMPS D’UNA 
PARTIDA

Al voltant de 5 minuts cada nivell.

RESUM Chocolate fix és un joc de lògica i resolució de problemes pensat per 
jugar de manera individual, que dóna peu a jugar forma cooperativa. 

Hi ha una llibreta amb 40 reptes i solucions, una safata per col·locar els 
bombons, una bossa de viatge i 9 bombons, amb dues característiques 
cadascun que varien en:
Forma: triangle, quadrat, cercle
Color(sabor): marró (xocolata), grog (vainilla) i rosa (maduixa)

El joc consisteix en omplir la safata amb tots els bombons de la manera 
correcta. 
Per tal d’aconseguir-ho caldrà seguir les pistes que trobarem a cada 
repte, abans de fer un moviment els jugadors hauran d’examinar totes 
les pistes de la tarjeta.

Entreteniment
Complexitat

http://abeam.feemcat.org
http://abeam.feemcat.org
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PREU de 0 € 29’95 €

Competències / 
habilitats matemàtiques

Amb aquest joc es treballen habilitats de percepció, enginy, 
resolució de problemes i lògica, a més a més de la concentració. 
Als nivells més alts s’ha de fer ús d’hipòtesis i deduccions lògi-
co-matemàtiques formals.
Si decidim jugar de manera cooperativa, el joc ens ajuda a fo-
mentar el raonament i la comunicació d’idees.

Propostes didàctiques Aquests jocs també es poden portar a l’aula. A partir de presen-
tar algunes de les situacions es poden plantejar preguntes per 
anar més enllà.

- Podeu trobar alguna altra solució al repte?

- Si ignorem una de les informacions del repte, això ens aug-
menta el nombre de solucions, o ens el fa impossible de resol-
dre?

- Podeu inventar vosaltres una situació inicial que no sigui trivial 
de resoldre?

- De quantes maneres poden estar situades les peces al taulell?

- Hi ha solucions iguals que vinguin d’enunciats diferents?
Tutorials a la xarxa Tutorial:

Jugar online: 

Esperem que els gaudiu!

Grup de Jocs d’ABEAM

http://abeam.feemcat.org
http://youtube.com/watch?v=_1njpcU7YHk
http://www.thinkfun.com/play-online/chocolate-fix/
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