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GUIÓ DE L’ACTIVITAT 
ELS AMICS D’UN NÚMERO. 

Material: Multicubs, llapis de colors, fulls quadriculats 

Amb  un número determinat de multicubs,  per exemple 12 es 

demana a alumnat que els enganxin formant un rectangle 

sense deixar espais entre els cubets. 

Amb 12 cubs sortiran els rectangles 6x2, 4x3 i 12x1. 

 

 

 

 

 

Després es demana que ho dibuixin sobre un paper de 

quadrícula.  Al costat del dibuix han d’indicar el nombre de 

cubs que hi ha a cada costat  

 

 

 

Finalment proposarem, representar-ho amb nombres i ho 

farem de dues maneres:  
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 Com a suma de sumands iguals  

 Com el que anomenarem  nombres amics és a dir la 

suma dels nombres dels costats. 

 

 

En altres sessions treballarem el mateix  i fent les mateixes 

passes amb altres números: el 15, el 13, el 18...  veient quines 

surten exactes i quines no. 

Després de fer el procés de representació i l’anotació de 

resultats en una taula, del treball amb diversos nombres, es 

poden fer preguntes que els portin a adonar-se d’algunes 

qüestions, com ara :  

 Quin és el nombre que surt com amic de tots els 

nombres?  

 Tots els nombres tenen el mateix nombre d’amics?  

 Cada nombre és amic d’ell mateix? Tu ets amic de tu 

mateix? 

 Hi ha algun número que només tingui  el número 1 

d’amic? Quin és?  

Així anem arribat a algunes observacions:  

 L’1 és amic de tots els números. 

 Cada número és amic d’ell mateix. 
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 Hi ha números que tenen molts amics i altres en tenen 

pocs. 

 Hi ha números que només en tenen 2. 

 Hi ha números que tenen forma de quadrat. 

 Els números amics són com les taules de multiplicar. 

 Tots els números tenen forma de rectangle. 

 Els números parells tenen com amic la seva meitat. 

 ... 
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A partir d’aquest treball es va fer la descoberta dels números 

quadrats ja que en el treball del 16 va sortir la representació 

quadrada.  

 

Quin números es poden posar en forma de quadrat?  

Aquesta va ser la pregunta que va donar pas a una  nova 

sessió  de treball.  

Per parelles , els construïen i els representaven al paper 

quadriculat per després plasmar-los  a la pissarra si no els 

havien dibuixat abans altres parelles. 

Al final de la sessió es va ordenar els quadrats i es feren 

aquestes observacions: 

- el més petit és l’1. 

- el més gran és el 100. La centena! (només treballàvem 

amb nombres fins a 100) 

- Només n’hi ha 10, un per cada número. 

- Surten a les taules de multiplicar i estan a la diagonal.    

(ho veien en el full de taules de multiplicar que sempre hi 

ha algú que porta de casa i que es pot fotocopiar en 

gran per penjar-la a la classe i fer-hi referència quan 

calgui) 

 

Aquesta activitat no cal forçar-la ja que es pot deixar per 3r 

però si l’ambient ho facilita no hi ha problema per a fer-la a 

2n. 
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A C. Mitjà es poden buscar els amics grans i així descobrir que 

n’hi ha molts, fent els múltiples a partir de multiplicacions amb 

números petits. Així el 24 és amic del 12. Llavors haurien de 

classificar els amics petits i els grans i ja seria l’estudi intuïtiu 

dels múltiples i divisors.  

 

Aquesta proposta va sorgir d’una bona pregunta feta per un 

alumne de 3r  : 

-  Senyoreta, el 20 no és amic del 5?  

-  Vosaltres què en penseu? 

 ( uns deien que sí perquè 5+5+5+5 feien 20 , altres perquè 

4X5, altres perquè acaba en 0, altres deien que no perquè 

era més gran) 

- Podem tenir amics més grans que nosaltres? ( sí va ser la 

resposta ) 

Va ser  així com a 3r vam iniciar la descoberta dels amics 

grans i els petits . Els petits tal com ho fèiem a 2n dibuixant 

rectangles i els grans sumant o multiplicant . 

Es van fer aquestes descobertes: 

 hi ha molts amics grans, no s’acaben mai 

 El mateix número fa de separació entre els amics grans i 

petits. 

 El 0 és un amic “raro”. 

 

A C. Superior utilitzarem els noms propis de múltiple i divisor per 

nomenar els amics petits i grans. També parlarem de números 

compostos i primers, de quins són els primers fins a 100 (garbell 

d’Eratòstenes), que els múltiples són infinits i s’obtenen 

multiplicant i que els divisors són finits i s’obtenen de divisions, 

de les relacions entre divisors i múltiples , de què un número és 

múltiple i divisor alhora d’ell mateix, ... Per tant a C. Superior 

recordant el que s’ha fet abans o en altres cursos es posarà 
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nom , es faran generalitzacions a partir d’observar regularitats 

i propietats dels números. 

 

Per acabar la proposta vull citar la pregunta d’una nena de 

2n que va donar peu a una altra sessió de treball i que ara no 

toca explicar: 

- Senyoreta, si hi ha números rectangles i quadrats, n’hi ha 

que són triangles? 

( les xapes, el full en blanc ens esperaven per a una altra 

sessió) 


