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DESCRIPCIÓ BREU 
Si plantem roses al jardí seguint el patró de creixement d’una sèrie , quan obtindrem un nombre determinat de roses? I  si 
apliquem el patró d’una manera decreixent, quants elements ens quedaran després d’uns dies determinats de tallar flors? 

IMATGE 

 

Enunciat: : Enunciat: Tinc un jardí  amb 110 roses plantades tal com indica el dibuix. 
Cada dia volem tallar només les roses del voltant, 
per exemple :  
 
 

Si començo a tallar les primeres flors el dilluns, quantes flors en quedaran el diumenge al matí quan 
encara no he començat a treballar? 
 

ESPECIFICACIONS Plantejar el creixement i el decreixement d’una sèrie seguint el patró. 

TEXT curricular al 
que es fa 
referència 

2.1.1.- Seguiment de sèries numèriques i descoberta del patró. 
2.2.2.- Aplicació de models geomètrics per representar i explicar relacions numèriques. 
3.4. Utilització de la visualització i de models geomètrics per resoldre problemes. 
1.1.9.- Representació geomètrica del producte i superfície del rectangle. 
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PRESENTACIÓ Familiarització amb l’activitat del Web de Freudenthal instituut. 

MATERIAL Ordinador, canó de projecció. 

COMPETÈNCIES QUE S’HI TREBALLEN: 
CB4.- Competència matemàtica.- Plantejar-se i resoldre problemes.- Cal llegir bé l’enunciat  per tal de planificar quines estratègies emprarem 
per resoldre el problema. Ens cal interpretar el patró de decreixement com a invers del patró de creixement i per tant ser capaços d’obtenir el 
resultar amb l’estratègia de començar pel final i recular. 
 
  
 

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

Espai i forma 
Numeració i càlcul 

ENLLAÇOS I DOCUMENTS ADJUNTS 

Es fa ús de l’applet de 
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00299/leerling_es.html     Nivell 2: nombres rectangulars 
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