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Títol: Obrint i tancant portes 
 
 
Objectius de l’activitat 
 
 Endevinar la pauta numèrica que segueix un joc sobre múltiples.   
 Justificar el per què d’aquesta pauta. 
 
Descripció de l’activitat 
 
Es proposa un joc sobre obrir i tancar portes d’un hotel. L’enunciat pot ser el 
següent: 
 
 
Imaginem un hotel amb un grum juganer. Una nit organitza el següent joc. 
Demana pels altaveus a totes les habitacions que  obrin les portes (Posem que 
hi ha 100 habitacions). Després ordena: "Que les portes parells es tanquin!". 
Així les portes 2, 4, 6... queden tancades i les 1, 3, 5... queden obertes. 
Després torna a donar una altra ordre. "Que les habitacions múltiples de 3, 
canviïn la seva situació!". Canviar la situació significa que si la porta està oberta 
s'ha de tancar, i si està tancada, s'ha d'obrir. Així la porta 3, que estava oberta, 
s'haurà de tancar, però la 6, que estava tancada, s'haurà d'obrir. Després el 
grum va seguint: "Els múltiples de 4 que canviïn la seva situació!". "I ara els 
múltiples de 5!". I continua. 
 
Al final del joc... quines portes quedaran obertes? 
 
 
Les portes que quedaran obertes són les 1, 4, 9, 16, 25... És la sèrie dels 
quadrats perfectes. També la podem descobrir observant que d’un nombre a 
l’altre es passa sumant successius senars: 1+3=4; 4+5=9; 9+7=16... 
 
Un cop descoberta la pauta en una segona part, i segons el nivell, es pot 
continuar investigant què la justifica. La raó és que els quadrats perfectes són 
els únics que tenen una quantitat senar de divisors. A cada nombre que no és 
quadrat perfecte se li fan accions parells: obrir-tancar. Als quadrats perfectes se 
li fan accions senars: obrir-tancar-obrir. 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
L’activitat és recomanable per a cicle superior de primària o 1r d’ESO. 
 
Orientacions metodològiques 
 
 Una manera de fer-ho és repartint fulls a tot l’alumnat representant les 

portes, un full a cada nen/a. El/la mestra farà de “grum” donant les ordres. 
Que es vegi el número pot voler dir que la porta està oberta i que no es vegi 
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que està tancada. Quan es vagi veient que algunes “portes” queden estables 
es pot demanar conjecturar com quedaran les següents i, molt en concret, 
quina serà la que quedarà definitivament oberta. Es poden fer les 
conjectures en secret i anar deixant que la resta del grup descobreixi noves 
portes i la llei que s’hi amaga per endevinar-les. Si amb els nombres que 
s’han repartit (posem-ne els 25 d’una classe) no hi ha prou per trobar la llei 
es poden recollir els nombres, deixar a la vista els que han quedat “oberts” i 
repartir nombres més gran (per exemple fins al 50). 

 Posteriorment es pot fer la recerca de quines són les característiques 
d’aquests nombres. Es pot convidar a buscar, en petits grups, la llista de 
divisors de cada nombre i posar-la en comú a la pissarra perquè tothom hi 
pugui pensar. 

 També es pot abordar l’activitat individualment o, millor, en petits grups. Serà 
interessant observar les anotacions que faran per realitzar la investigació. 

 
Enllaços i document adjunt 
 
 Applet per experimentar: http://goo.gl/1JS9l 
 Nombres de l’1 al 50 per experimentar 
 
Observacions 
 
Es pot trobar l’activitat explicada al Bloc Calaix +ie: 
 

http://calaix2.blogspot.com.es/2013/03/obrint-i-tancant-portes.html 


