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BLOCS Relacions i canvi, Numeració i càlcul 

PARAULES CLAU 
DE CONTINGUTS  

múltiples, divisors, , Sentit 

FORMAT pdf TIPUS: Ús de les TAC 

DESCRIPCIÓ BREU 
Cal programar les 3 rodes d’una màquina per aconseguir que l’ engranatge funcioni correctament i augmenti la rapidesa i 
el seu  rendiment. 

IMATGE  Enunciat: Volem augmentar la producció de la nostra fàbrica dedicada a l’activitat de  pintar  pilotes 
de plàstic. Per això hem de programar la velocitat de gir de les tres rodes de la màquina 
“PINTANTBOL”. 
Tenint en compte que: totes tres han de girar en sentit de les agulles del rellotge i que el rendiment de 
la màquina ha de ser  òptim,  
a quina velocitat de gir programaries cada roda de la “PINTANTBOL” ? 
 
 

ESPECIFICACIONS 
Relació entre els nombres positius i mateix sentit de rotació i els nombres negatius i canvi de sentit de rotació. 
Relació entre una combinació per la màquina i els múltiples i divisors de la mateixa. 
Relació entre la posició esquerre, dreta, amb la velocitat de gir. 

TEXT curricular al 
que es fa 
referència 

1.1.8.- Cerca de característiques dels nombres( primers, compostos, múltiples, divisors). 
1.1.12.- Interpretació dels nombres negatius en contextos reals i significatius. 
1.2.- Comprensió dels significats de les operacions i de les relacions que hi ha entre unes i les altres. 
1.3.2.- Ús de les relacions que hi ha entre les operacions per agilitar el càlcul mental. 
2.1.3.- Exploració de la dependència de variables en contextos significatius 
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PRESENTACIÓ Presentem una màquina vella i una màquina nova . Fer comparacions entre les dues. 

MATERIAL Ordinador, canó de projecció, cronòmetre 

COMPETÈNCIES QUE S’HI TREBALLEN:  
CB1.-Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. Tot i que es fa una manipulació virtual, la màquina que es vol programar és 
real i per tant hi ha solucions considerades no vàlides com: canvi de sentit de les rodes, que la bola es quedi dins la màquina i per tant aquesta no 
tingui un bon rendiment, etc. 
 
CM3.- Planificar i desenvolupar estratègies de resolució i verificar la validesa de les solucions. Cal ser sistemàtic amb la recerca i poder arribar a 
trobar més solucions sense necessitat d’actuar per assaig error (els múltiples i divisors d’una bona combinació poden donar d’altres també 
vàlides). 
 
 
 
  
 

CONNEXIONS entre blocs, amb altres 
àrees i amb la vida quotidiana 

Interpretació de nombres grans dins l’entorn natural i social. 
S4.- Disseny d’experiments, dins l’àmbit de les naturals, amb control de variables. 
S9.- Utilització de les dades numèriques obtingudes i fer un anàlisis matemàtica posterior 

ENLLAÇOS I DOCUMENTS ADJUNTS 
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