
PROJECTE MUFFIN

La pastisseria Sui es caracteritza pels embolcalls dels seus muffins. Es tracta d'embolcalls de paper
vegetal que tenen dues pestanyes per la part de sota de la base, que fan que sigui molt fàcil de
treure.

La màquina que tenen per fer els envasos en els que es couen al forn fa el següent procediment:
Primer agafa un quadrat de paper vegetal apte per forn i a continuació el doblega segons aquestes
instruccions:

Per finalitzar baixem la solapa exterior. Repetim a l'altre extrem i ja tenim l'envàs fet.

Per entendre com actua aquesta màquina feu amb paper normal un envàs seguint els
passos anteriors.



Observeu atentament l'envàs que heu fet  i contesteu:         

a) Quina figura forma la base de l'envàs?

b) Quina relació hi ha entre l'altura de l'envàs i el costat de la seva base?

c) Amb quin cos geomètric s'identifica l'envàs?

d) Com podem calcular la capacitat de cada envàs per tal d'abocar la massa de muffin corresponent?

Ara, per fer un anàlisis més profund, es necessari desmuntar curosament l'embolcall fins que quedi
pla, però abans aixequeu les pestanyes exteriors i marqueu amb bolígraf el contorn de la base.

e) Quina proporció de paper representa la base respecte el total? Explicar amb detall què feu i com
arribeu a la vostra conclusió.

f) Graveu un vídeo, de durada màxima un minut, en el que escenifiqueu l'apartat e.

g) A la pastisseria  Sui  tenen un paper vegetal quadrat de costat  c centímetres. Si fiquem aquest
paper a la màquina de fer embolcalls i en fem un, quin  volum ocuparà la massa d'aquest  muffin?

Ajuda: Per respondre aquesta pregunta podeu pensar primer quina és l'àrea de la base, després
quant mesura el costat de la base i, per últim, quina és l'altura de l'envàs.

h) El mes vinent la pastisseria fa 50 anys i la Marta, la seva propietària, ha decidit celebrar-ho fent
muffins d'1 dm de costat per regalar als 50 primers clients que entrin a la pastisseria. De quina mida
haurà de comprar el paper per fer cada embolcall? Quin volum tindran aquests muffins?

Fins ara en Miquel proveïa la Marta de làmines de paper vegetal DIN A4 marcades amb quadrats de
15 cm, però ara en Miquel es jubila i tanca el negoci. Per aquesta raó la Marta decideix que després
de 50 anys ja és hora d'innovar i decideix que a partir d'ara farà muffins de diferents mides, però
conservant  el  mateix disseny d'embolcall.  Adjudicarà el  negoci  a qui  aconsegueixi  envasos  (no
necessàriament iguals)  d'un volum total màxim amb cada full DIN A4.

A partir  d'ara cada grup de la classe representa una empresa diferent que vol aconseguir ser el
proveïdor de la Marta.

i) Escolliu les mides dels envasos que creieu més adequats, argumentant  tot el procés que feu.
Dibuixeu en un full DIN A4 la vostra elecció.


