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Les cartes bessones 

 
 
Divertiment màgic matemàtic amb cartes i amb resultat sorprenent 
 
Recursos emprats  
 
Material: joc de cartes. 
 
Explicació del joc: 
 
Agafem un joc de 48 cartes I col·loquem al damunt de la pila els 4 QUATRES i 
una carta qualsevol damunt d’elles. Barregem les cartes mirant sempre que 
les 5 primeres continuïn al lloc on les hem posat. A continuació repartim les 
cartes en 4 munts, aproximadament iguals i els posem un al costat de l’altre 
de manera que el munt on hi ha les 5 cartes (4 QUATRES + 1) sigui el que 
quedi més a la dreta, és a dir que sigui la quarta pila.   
 

 
 

El quart munt, doncs, tindrà a sobre de tot les 5 cartes els 4 QUATRES i Al 
damunt de tot la que hi hem afegit perquè n’hi hagi 5  
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Comencem el joc pel primer munt i posem la primera carta a sota i una a 
damunt de cadascun dels altres tres munts.  
 

 
A continuació ens centrem en el segon munt de cartes i posem les 2 primeres 
cartes sota d’ell i una a damunt de cada un dels altres tres munts. 
 
Tot seguit ens centrem en el tercer munt i posem les tres primeres cartes 
sota d’ell i una a damunt de cada un dels altres tres munts. 
 
I per acabar ens centrem en el quart munt on nosaltres hi tenim les cartes 
preparades,  agafem les quatre primeres cartes i les posem a sota del munt 
i en col·loquem una a cada un dels altres tres munts.  
 
Girem la primera carta de cada un dels 4 munts i SORPRESA!!! son els 4 
QUATRES del joc. 
 
 
Com molt fàcilment és pot deduir en lloc del quatre podria ser qualsevol carta 
repetida quatre vegades: asos, reis, vuits... 
 
 
Pensem quina ha sigut l’estratègia.  
 
Com sempre, el que ens interessa és fer servir la màgia com a motivació per 
portar-los a veure quina és l’estratègia que s’ha seguit per arribar al 
“sorprenent” resultat. 
 
Cal deixar temps perquè explorin formes de deduir-ho i si és necessari donar 
alguna pista.  
 
Si es dona la pista que quan s’han barrejat les cartes s’han mantingut les 5 
cartes juntes: els 4 QUATRES + la carta que els tapava, aquesta informació els 
pot servir per començar a recordar totes les passes que s’han fet i trobar-hi  
una explicació.  
 
Cal que s’adonin que el grup de 5 cartes estava a la quarta pila i que en el 
transcurs del joc s’han afegit 3 cartes sobre d’aquesta pila. Les tres cartes 
afegides més la que tapava els 4 QUATRES són les que s’han posat a sota i 
llavors han quedat a dalt de tot els 4 QUATRES que s’han distribuït un sobre 
cadascuna de les piles.         


