
                                                                                                         

Quants cotxes hi ha en aquest cercle?

Objectius

• Fer conjectures i cercar informació per resoldre una situació real plantejada a partir d'una 
pregunta oberta.

• Fer diferents estimacions en funció de la informació de què es disposa.

• Traduir  una  situació  real  a  una  representació  matemàtica  que  permeti  abordar  una 
resposta.

• Cercar diferents eines i estratègies per resoldre la situació plantejada.

• Crear  converses  entorn  a  les  diferents  estratègies  de  resolució,  així  com  sobre  les 
estimacions obtingudes pels alumnes.

Descripció de l’activitat
 
Aquesta activitat proposa resoldre una situació plantejada a partir d'una imatge que convida a fer-
se una pregunta: "quants cotxes hi ha en aquest cercle?". L'activitat és original d'en Dan Meyer i 
segueix  l'estructura de les seves "Three-Act  Maths Tasks" (3ACTS).  Trobareu més informació 
sobre aquest tipus d'activitats en aquest breu article: blog.mrmeyer.com/?p=10285. 

Els  tres  actes  donen  dades  que  de  manera  progressiva  porten  a  traduir  la  situació  a  una 
representació matemàtica, a fer conjectures, a buscar estratègies per modelitzar el problema i a 
fer una estimació del resultat. D'altra banda, la pregunta inicial permet interpretacions i respostes 
obertes que poden donar lloc a bones converses d'aula.

Aspectes didàctics i metodològics

L'activitat permet certa flexibilitat, però cal tenir clars els tres actes en que s'articula per tal de 
d'aprofitar la relació entre ells. La seva gestió és clau, s'ha de mantenir la intriga fins el final!
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Al primer acte es planteja una pregunta  que permet interpretacions i respostes obertes. Sense 
més informació que la imatge de la capçalera es demana a l'alumnat que faci una estimació tan 
bona com pugui del nombres de cotxes de joguina. 

Les estratègies per fer una estimació poden ser diverses. És bo acollir totes les idees, i es poden 
aprofitar les diferències entre les estimacions i entre les estratègies utilitzades pels diferents grups 
per generar argumentacions i converses.

Al segon acte es planteja esbrinar quina informació cal per respondre la pregunta. De nou, les 
respostes poden ser diverses. A continuació, a partir de tres noves imatges, es dóna informació 
(mida d'un cotxe,  diàmetre  del  cercle,  preu  d'un  cotxe)  i  es  demana una  nova estimació  del 
nombre de cotxes. Les recerques dels alumnes es poden “encallar”, en aquests casos pot anar bé 
tenir bones preguntes que serveixin per ajudar-los sense desvetllar les solucions ni guiar-los en 
excés.

Tres  possibles  estratègies  per  modelitzar  la  situació  són:  (1)  per  densitat,  és  a  dir,  fent  una 
estimació del nombre de cotxes que caben en una àrea coneguda, (2) aproximant el cercle de 
cotxes a partir de corones circulars d'amplada igual a l'amplada d'un cotxe, i (3), tenint en compte 
que es tracta d'una espiral.

Al tercer acte es dóna la resposta, convidant a generar noves converses per tal de contrastar les 
estratègies i les estimacions dels diferents grups.

A l'apartat final d'ampliació es fan preguntes que tenen en compte els actes anteriors. Es demana 
calcular el percentatge d'error de les estimacions i la mitjana d'errors. Per últim es generalitza el 
problema a dues situacions noves.

Agrupament de l'alumnat

L'activitat es pot fer individualment o en grup, tot i que en grup pot funcionar especialment bé, 
l'obertura de la pregunta pot donar lloc a bones converses, alhora el treball en equip pot facilitar 
respostes riques a partir de la construcció col·lectiva.

Continguts clau (depenent de com es desenvolupi l'activitat)

Càlcul  (estimatiu  i  amb  calculadora).  Figures  geomètriques,  característiques  i  propietats. 
Magnituds i mesura. Relacions mètriques i càlcul de mesures en figures.

Temporització aproximada

Aproximadament dues hores. En funció del guiatge que es faci, l'activitat es pot estirar.

Documents adjunts

• Guió de l'activitat (en format pdf i odt).

• Arxiu zip amb les imatges dels tres actes.
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