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Múltiples i divisors 
 

Guió de treball de l’alumne/a.....................................................................del grup............. 
 

Els divisors d’un nombre natural 

1. Amb el GeoGebra obriu l’arxiu MAdivisors.html, us trobareu dos punts lliscants que 

permeten seleccionar dos nombres naturals i automàticament es representen sobre una 

recta els seus divisors. 

2. Varieu els dos nombres naturals i observeu quins són els seus divisors, també podeu 

seleccionar veure els divisors dels dos nombres. 

3. Observeu quins són els divisors comuns de dos nombres naturals, podeu seleccionar 

veure els divisors comuns. 

4. Finalment podeu seleccionar veure el màxim comú divisor de dos nombres i el veureu 

assenyalat per una fletxa. 

5. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Definiu divisor d’un 
nombre 

 

     

Quants divisors té com a 
mínim un nombre? 

 

     

Què és un nombre primer?  

     

Què és un nombre 
compost? 

 

     

Quants divisors comuns 
tenen 80 i 60? Escriviu-los 

 

     

Definiu mcd  

     

 

Quin és el mcd(32,24)  
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Els múltiples d’un nombre natural 

1. Obriu l’arxiu MAmultiples.html, us trobareu dos punts lliscants que permeten seleccionar 

dos nombres naturals i dos punts lliscants que indiquen el nombre de múltiples que es 

representen sobre la recta. 

2. Varieu els dos nombres naturals i observeu quins són els seus múltiples, també podeu 

seleccionar veure els múltiples dels dos nombres. 

3. Observeu quins són els múltiples comuns de dos nombres naturals, podeu seleccionar 

veure els múltiples comuns. 

4. Finalment podeu seleccionar veure el mínim comú múltiple de dos nombres i el veureu 

assenyalat per una fletxa. 

5. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Definiu múltiple d’un 
nombre 

 

     

Quants múltiples té un 
nombre? 

 

     

Quin és múltiple més petit 
que té un nombre? 

 

     

Què és un nombre 
compost? 

 

     

Escriviu els cinc primers 
múltiples de 6 i 8 

 

     

Definiu mcm  

     

 

Quin és el mcm(15,18)  
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Relacions entre el mcd i el mcm de dos nombres naturals 

1. Treballeu amb els arxius MAmultiples.html, i MAdivisors.html per poder contestar les 

preguntes següents: 

   G P F C 

Com han de ser dos 
nombres per tal que el seu 
mcd = 1? 

 

     

En el cas anterior, com és 
el mcm dels dos nombres? 

 

     

Quina propietat 
compleixen dos nombres 
tals que, el petit coincideix 
amb el mcd i el gran amb 
el mcm de tots dos 
nombres? 

 

     

Feu proves per esbrinar 
que dóna el producte del 
mcm amb el mcd d’una 
mateixa parella de 
nombres 

 

     

 


