
ESCALA PER A SUMAR PROGRESSIONS 
 
 
 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL: Es tracta de dues “escales” de cartró folrat de paper, 
que usarem per a demostrar la fórmula de la suma dels n primers termes 
d’una progressió aritmètica. 

 
 

IMATGE: 

 
 
 
CONTINGUTS: suma d’n primers termes de progressions, demostracions visuals, 

canvi de representacions, àrea de figures planes, raonament algebraic. 
 
 

PROPOSTA D’APLICACIÓ DIDÀCTICA: Aquest recurs material permet al professor/a 
fer una demostració de la fórmula general per a sumar els n primers termes 
d’una progressió aritmètica, tot evitant al màxim els raonaments algebraics 
simbòlics. 

 
 La demostració s’insereix molt adientment a una seqüència didàctica com la 

següent:  
 

1. Expliquem l’anècdota del jove Gauss sumant els 100 primers 
nombres naturals (va adonar-se que hi havia cinquanta parelles que 
sumaven el mateix, 1+100=101, 2+99=101, 3+98=101…). 

 



2. Proposem als alumnes alguns càlculs que hauran d’intentar fer 
adaptant-hi el mètode de Gauss: sumar els naturals de 41 a 80, 
sumar els 30 primers senars, calcular una despesa anual si cada 
mes gastem 10 € més que l’anterior, etc. 

 
3. Fetes i corregides les darreres activitats, expliquem que anem a 

demostrar una fórmula general per a resoldre aquest tipus de 
problemes, i fem la demostració amb les escales de cartró. 

 
4. Com a final opcional, podem repartir unes plantilles de paper, 

reproducció en petit de les nostres escales de cartró, i proposar-los 
un nou problema de suma d’n primers termes, que ara hauran de 
resoldre emprant la fórmula, però sense mirar-la. És a dir: per a 
recordar-la només comptaran amb les plantilles, i també els podrà 
ajudar recordar el que han fet abans amb el mètode de Gauss. 

 
 

ARXIUS ADJUNTS: 

Escala_per_sumar_progressions_guio.doc: Guió per a construir les escales i 
fer la demostració. 

Escala_per_sumar_progressions_plantilles.doc: Plantilles per a les escales de 
cartró folrat. 

Escala_per_sumar_progressions_plantilles_petites.doc: Plantilles per a les 
escales petites de paper. 

 
 

CONNEXIONS: Connexió entre suma de progressions i geometria. Història de les 
matemàtiques. Exemples quotidians on sumem progressions (despesa anual 
si el que gastem cada mes s’incrementa una certa quantitat fixa). 

 
 

ALTRES COMENTARIS: Convé haver treballat ja a classe, durant una o dues 
sessions, el concepte de progressió aritmètica i el càlcul d’un terme n-èsim a 
partir del primer terme i la diferència. Per una altra banda, és important no 
explicar l’anècdota de Gauss només de paraula, sinó fer un esquema a la 
pissarra on es vegi clarament que la suma de termes equidistants dóna 
sempre la suma d’extrems. Els/les alumnes podran generalitzar més 
fàcilment el raonament si reprodueixen aquest esquema. 

 


