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TITOL Endevina, endevineta... 

ETAPA/ 
CURS/CICLE 

Educació Primària Cicle Mitjà 

BLOCS Relacions i canvi 

PARAULES CLAU 
DE CONTINGUTS  

Localització, lògica, certesa, possibilitat. 

FORMAT pdf TIPUS: Ús de les TAC 

DESCRIPCIÓ BREU Juguem al “Mastermind “ i treballem la lògica. 

IMATGE 

 

Enunciat: : He quedat amb quatre amics per anar al cinema. Quan arribo la pel·lícula ja està començada i m’assec a 
darrere seu. Com que és fosc, no puc veure el color de les samarretes que porten i tampoc  a quina butaca s’asseu cadascun 
d’ells.  
Enjogassats com són em diuen: 
      -     Portem dos colors de samarreta: o vermell o taronja. 

- Si endevines el color i a més el seient  a on estem asseguts et direm: “negre”.  
- Si endevines el color però no el lloc et direm: “blanc”. 

Podries ajudar-me a endevinar el color de la samarreta i el lloc a on està assegut cadascun dels meus amics? 
 

ESPECIFICACIONS 
Seguint les ordres del “Mastermind” i fent ús de la lògica cal esbrinar el lloc a on s’asseuen els meus quatre amics i  
encertar, a més, el color de la samarreta  que porten. 

TEXT curricular al 
que es fa 
referència 

2.1.3.-Descripció de situacions en què es produeixen canvis o altrament es mantenen constants.  
3.4.6.-Ús de conceptes espacials per recollir, descriure i interpretar dades. 
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PRESENTACIÓ Jugarem a la “ gallineta cega “ . 

MATERIAL Ordinador, canó de projecció. 

COMPETÈNCIES QUE S’HI TREBALLEN: 
CB5.- Aprendre a aprendre.- Cal ser sistemàtic i constant per , amb les deduccions necessàries,  arribar a la solució. 
CM6.- Interpretar i representar a través de paraules, dibuixos o nombres les situacions a on es poden trobar els quatre amics per poder fer els 
canvis adients  per arribar a localitzar el lloc correcte i el color de la samarreta que porta cada amic. 
 
  
 

CONNEXIONS entre blocs, amb altres 
àrees i amb la vida quotidiana 

Anàlisis i interpretació de les dades obtingudes. 
Cerca de  regularitats i diferències. 

ENLLAÇOS I DOCUMENTS ADJUNTS 

Es fa ús de l’applet de Web de  Utah State University                                             
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_288_g_1_t_1.html?open=instructions 
Fitxa amb el problema 
Aspectes metodològics recomanats. 
Indicadors competencials el.laborats pel Creamat  
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