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Títol:  Un “Pedra, paper, tisores” diferent. 
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Objectius  

 

- Reconèixer el raonament, l’argumentació i la prova com aspectes fonamentals de les 

matemàtiques. 

 

- Planificar i aplicar estratègies, explorar sistemàticament diferents possibilitats i emprar la 

generalització per resoldre un problema. 

 

- Utilitzar representacions per organitzar, registrar i comunicar les idees i els processos 

matemàtics i interpretar taules per descriure fenòmens habituals. 

 

Descripció de la proposta  

 

El repte que es proposa en aquesta activitat és ser capaç de predir el nombre d’instruccions 

que tindria el joc del “Pedra, paper, tisores” si es jugués amb 10 signes o més. (Recerca del 

patró i representació d’aquest). Es presentarà un vídeo on en Sheldon, de la sèrie “The Big 

Bang Theory” explica les normes del joc ampliat del “Pedra, paper, tisores” afegint-hi el 

llangardaix i l’Spock. L’activitat consistirà a analitzar com canvia el nombre de normes del joc 

en funció del nombre de signes amb els quals es juga i, així, calcular quantes normes tindria el 

joc amb 10 o més. 
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Aspectes didàctics i metodològics  

 

La presentació de l’activitat es farà en gran grup. La fase d’exploració, però, es recomana fer-la 

en agrupacions de 3-4 alumnes. A mesura que algun grup avanci en alguna idea que ajudi a 

trobar un patró, pot ser interessant reprendre per uns minuts la configuració de grup-classe. 

D’aquesta manera, els descobriments d’uns poden enriquir les investigacions dels altres.  

 

Pel que fa als aspectes tècnics, es requerirà un ordinador amb accés a Internet o, en el seu 

defecte, haver descarregat prèviament el vídeo. Per altra banda, caldrà el suport necessari per 

projectar-lo.   

 

Recursos emprats  

 

El link del vídeo és el següent:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5eLybE03gc 

(consultat el 13/12/2016) 

 

També es pot tenir accés a ell mitjançant el codi QR adjunt.  

 

La imatge de l’inici d’aquest document també pot servir per mostrar que, en el cas del joc amb 5 

signes, les normes són 10.  

 

Documents adjunts 

 

El document adjunt és el full d’activitat per a l’alumnat. Manté el format de presentació per al 

C2EM, però està pensat per poder ser editat i adaptat a les necessitats de cadascú.  

 

Autoria 

 

Julio García Maya i Cristina Hidalgo Agenjo, mestres especialistes de matemàtiques de l’Escola 

Daina – Isard, d’Olesa de Montserrat. Contacte: 93 778 09 94. 
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