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Títol:  Quants cubs formen la torre? 

 

 
Objectius  
 
A partir d’un problema concret, demanar quants cubs formen una torre de quatre pisos, es 
convida a generalitzar la situació a torres més grans. Diferents formes de visualitzar i 
descompondre les parts de la torre portaran a diferents formes de comptar els cubs que hi ha 
en total. 
 
Descripció de la proposta  
 
Es comença l’activitat proposant el recompte d’una torre concreta. Segons el curs podem 
optar per fer construir la torre amb material com  multilink, donar-la feta, o només 
proporcionar la imatge. Després es poden comparar les diferents formes de comptar els cubs 
totals que hagin sorgit a la classe: comptatge un a un, per pisos, mirant les ales i afegint la 
columna central, per simetries... A continuació es pot demanar quants en tindrà una de cinc 
pisos, de sis... fer un salt i demanar-ho per una de torre 10 pisos, etc. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
A primària podem construir taules que ens ajudin a veure regularitats, anticipar resultats i 
comprovar les conjectures fetes. 
 

Pisos 1 2 3 4 5 6 ... 
Cubs 1 6 15 28 45 91 ... 

 
 

 
Si s’arriba a descobrir que cada pis afegit  tindrà “tants cubs com el pis anterior més quatre” 
podem demanar que s’argumenti el perquè d’aquest patró. 
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A final del CS de primària o 1r d’ESO es pot intentar trobar un mètode de càlcul general per a 
una quantitat determinada de pisos, alguna mena de fórmula que ens doni el resultat 
directament sense necessitat de fer-ho pis a pis o seguint la taula fila a fila. No cal arribar a 
una fórmula algebraica sinó que, potser, n’hi haurà prou amb una explicació retòrica del 
càlcul, una llista d’instruccions amb els passos per fer-lo, una fórmula que barregi paraules, 
nombres i signes d’operació... A partir de 2n d’ESO es pot demanar la cerca d’una fórmula 
algebraica i comparar les que s’obtinguin per veure si són equivalents. A partir de 3r també 
podem dibuixar, per exemple amb GeoGebra, el gràfics associats. A 4t podem treballar-ho 
com a successió. 
 
També podem considerar la utilització del full de càlcul per a estudiar casos de torres molt 
altes. 
 

Exemples de fórmules Exemple de gràfic 

 
 

 
 

 
 
Recursos emprats  
 
Multilink o qualsevol altre material per construir i manipular  les torres. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Aquesta activitat permet treballar especialment  aspectes dels blocs de numeració i càlcul i 
relacions i canvi. També les dimensions de raonament i prova i resolució de problemes. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
És una activitat pensada pel cicle superior de primària i per a ESO, depenent del tipus del 
nivell d’aprofundiment que en fem. 
 


