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(*) Títol:  La capsa de galetes variades 
 
 
Objectius (*) 
 
Predir el nombre de galetes  que hi ha en una capsa de pastes surtides o 
variades descobrint les formes i grandàries  per tal de conèixer quantes tocarà 
a cadascú de la classe. 
 
Descripció de l’activitat (*) 
 
Algú porta a la classe una capsa de galetes “Cuetara” per esmorzar. 
 Donat que la capsa contenia dos paquets idèntics i les pastes eren variades 
vam fer la predicció abans de comptar-les de quantes n’hi havia i de quantes 
tocaria a cadascú. Només va caler comptar un paquet i s’adonaren de 
variacions numèriques segons les formes i la composició de les pastes. Es feu 
el doble i aparegué el número 82. Després es pensà una manera de poder-les 
repartí entre els 19 alumnes de l’aula i finalment es feu la representació per 
parelles. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Continguts: Quantitats ( predicció i comptatge) , desena i unitat , formes 
geomètriques del motlles i les galetes o pastes, doble, repartiment , residu. 
Competències: Matemàtica , Aprendre a aprendre,  Autonomia personal , 
Comunicativa i lingüística 
Processos: Resolució de problemes ja que es parteix d’una pregunta-
problema, Connexions ja que es relaciona el nombre de pastes amb la forma 
( geometria) que tenen i amb la composició ( embolcall de xocolata) i el preu, 
Comunicació i representació perquè finalitzarà el treball amb una 
representació del problema resolt i Raonament i prova perquè es faran 
prediccions i durant la resolució s’anirà provant la manera de fer el 
repartiment usant el material triat per l’alumnat i a partir de preguntes. 
  
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Aquesta activitat es proposa per l’alumnat de 1r però sempre es pot 
augmentar i baixar de nivell si  
Temporització  
 
Dues sessions de classe , deixant la darrera per la representació i les 
descobertes. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
 
La capsa de pastes o galetes és un material llaminer i proper. Aprofitar en  
obrir-la per descobrir-hi matemàtiques educa a l’alumnat a mirar la realitat 
amb una mirada diferent. Llegir la capsa , el pes , el preu, el codi de barres, 
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la composició , la presentació, el disseny,...és un treball que es podria  fer 
per complementar aquesta activitat.  
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 
 
Activitat s’inicià en gran grup afavorint la participació i  animant a respondre 
preguntes del tipus:  
Quantes n’hi ha? 
 De quantes maneres? 
 Per què n’hi ha d’embolicades i altres no? 
 Quantes  ens en tocarà a cadascú?  
Què farem amb les que sobren? 
La representació es feu en una sessió posterior, recordant la història i en 
parelles. 
Finalment s’anotaren les descobertes i el que havien après. 
Destaco que dies després portaven de casa capses buides tant de pastes com 
de bombons per fer-ne repartiments amb el número d’elements que contenia. 
 
 
 
Recursos emprats i documents adjunts (*) 
 
La capsa de pastes, multicubs, fulls Dina 4 i llapis de colors. 
S’adjunta el document descripció detallada amb més propostes. 
 
 
 


