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Els amics d’un número 

 

 

Objectius 
 
Ajudar a descobrir el concepte d’àrea , de multiplicació i les relacions d’un 
nombre amb els seus divisors (números amics) i múltiples.  
 
Descripció de l’activitat  
 
Donat un nombre determinat de multicubs, es demana a l’alumnat que els 
agrupin formant rectangles compactes, és a dir, senes espais entre ells, i que 
ho facin de tantes maneres diferents com puguin.   
Es parteix d’aquesta experiència per fer observacions i descobertes que els 
portin a la idea factors, àrea , divisors i múltiples.  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Es treballa: la noció de multiplicació, d’àrea i  les relacions de múltiple i 
divisor d’un nombre.  
 
Els principals processos que s’utilitzen són les connexions, ja que es fa una 
representació geomètrica dels nombres i s’inicia la idea d’àrea, el raonament 
i prova perquè s’actua a partir de preguntes que ajuden a trobar regularitats i 
a organitzar-les i justificar-les; i la representació ja que per treballar la idea, 
es parteix dels multicubs, es passa a dibuix i posteriorment a expressió 
numèrica. 
 
Aquest treball pot ajudar a desenvolupar la competència matemàtica i la 
d’aprendre a aprendre,  ja que s’utilitza una forma de treballar que es pot 
aplicar a altres situacions. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Encara que és un contingut propi de cicle mitjà i superior , es pot treballar de 
manera més manipulativa i intuïtiva a cicle inicial, 2n preferentment, dient 
als divisors “els números amics”.  
Està adreçat a alumnat dels cicles inicial, mitjà i superior de primària.  
 
Temporització  
 
És una proposta que pot durar diverses sessions, ja que cal fer el mateix 
plantejament amb diverses quantitats i és a partir d’organitzar les 
representacions que sorgeixen quan es poden fer preguntes que porten al 
concepte de divisor (“número amic”, a cicle inicial) i de múltiple. 
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Aspectes didàctics i metodològics 
 
És important que siguin els propis nens i nenes els que vagin arribant de mica 
en mica a descobrir les claus dels múltiples i divisors.  Cal fer-ho sense pressa 
i fent preguntes i propostes ben pautades. 
 
Recursos emprats i documents adjunts  
 
Material: Multicubs, llapis de colors, fulls quadriculats 

 

Document adjunt ( descripció detallada): els_amics_d_un_numero.doc 

 

 

 
 
 

 


