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Resum

En Camil celebra el seu aniversari fent una festa on aniran tots els seus amics. La seva mare li 

ha preparat un pastis de blat de moro i veces tallat en dotze porcions, un per a cadascú. La 

golafreria d’en Camil li portarà problemes... 

Les preguntes: Quantes porcions són un pastís sencer? Quantes hores dura aquest conte?

Les preguntes poden servir com a punt de partida d'una petita investigació matemàtica. 

Evidentment les porcions possibles són infinites. Arribar fins aquesta deducció és una bona tasca 

per a nens dels primers cursos de primària, però el més important és avançar en les diferents 

parts que es poden fer d'un mateix pastís i veure quines són equivalents i perquè.

Respecte a les hores, el conte dura realment uns 7 minuts. Diferenciar entre la durada real 

d'emissió i la durada explicada a la narració i la il·lustració és una tasca que nens i nenes van 

fent sense massa esforç. Ben aviat saben diferenciar entre ambdues qüestions. Sobre el temps 

que explica la narració no hi ha una sola lectura, qüestió especialment interessant en tant que 

permet donar resposta múltiple a un mateix problema plantejat. Aquí serà fonamental  l'explicació 

que hi hagi per a cada resposta possible. 

Idees per treballar el text

Expressions relacionades amb tenir molta gana i estar tip.

Quin tipus d’aniversari pot celebrar un pollet? 

Quin és el procés de formació del pollet i quants dies dura? El 7 i els períodes relacionats amb 

aquest nombre.

Quants amics van a la festa d’en Camil? El 12 i la relació d'aquest nombre amb elements 

http://www.tv3.cat/videos/1570399/Mentre-es-refreda-el-pastis
http://www.unamadecontes.cat/


quotidians que es compten per dotzenes. Continguts històrics, comptatge sumeri, el comptatge 

en base 60 i les seves aplicacions.

El doble de pastís i el doble de racions; relació entre d’ambdós.

El mateix pastís i la meitat de porcions, quina relació hi ha entre 12 i 6? Les fraccions 

equivalents. Demostracions geomètriques i numèriques.

Quina és la relació entre els talls del pastís que es va menjant en Camil i el pas del temps? Si el 

passem a minuts, quina relació té cada porció respecte del pastís? Els nombres fraccionaris i els 

decimals diferents expressions de quantitats iguals. 

Idees per treballar la il·lustració

Els mecanismes articulats.

El grau d'opacitat per representar la saturació.

L’ús dels nombres fraccionaris com a expressió de la part de la unitat i part de la quantitat.

Proporcions menjades i sobreres.

Relació entre el pas del temps expressat per fraccions i la base sexagesimal.

El comptatge d’1 en 1, expressió de les parts que desapareixen. De 3 en 3 per a formar els 

quarts respecte dels dotzens inicials.

El comptatge de 5 en 5, expressió dels minuts.

Els nombres fraccionaris, i la seva diferència respecte dels nombres naturals.

 




