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DESCRIPCIÓ DETALLADA: LA CAPSA DE PASTES  

Material: capsa de pastes, multicubs, fulls , llapis de colors, 

reglets numèrics ( desenes i unitats) 

Ens arriba a la classe una capsa de galetes variades de 

la marca Cuetara per tal de celebrar un aniversari . La 

capsa tenia dues safates  embolicades  iguals . 

Després de mirar la capsa i descobrir-hi un munt 

d’informació:  pes, preu, composició, origen, codi de 

barres,… ens adonem que no hi diu quantes n’hi ha i per 

això ens preguntem si n’hi haurà per  a tothom. 

Ens fem preguntes :  

 Quantes n’hi ha?                                 

 De quantes maneres? 

 Per què n’hi ha d’embolicades i altres no? 

Per què n’hi ha menys d’embolicades? 

 Quantes ens en tocarà a cadascú? 

Què farem amb les que sobren? 

                                   

A la primera pregunta contesten  i anotem  alguns 

nombres a la pissarra , que verificarem després de  saber 

el resultat. 

 A la pregunta de quantes maneres , ho resolem 

comptant els espais que hi ha a la safata, allargats, 

arrodonits, més quadrats ,... veiem que n’hi ha de 15 

maneres.  

Aleshores es comença a predir i concretar les que deu 

haver . Primer es diu que 30 però ens adonem que no 

n’hi ha el mateix nombre de cada classe i pensem el 

perquè ( són més gruixudes, més primes,. ) També ens a 

donem que les embolicades són de xocolata i pensem 

que les emboliquen per a què no embrutin tant .. les 

comptem i veiem que d’algunes n’hi a ha 2 , d’altres 3 i 

d’altres 4.  
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Es  compten totes i s’escriu la suma a la pissarra ( 

horitzontalment) , n’hi ha 41 . Després  com que hi ha 

dues safates fan el doble ( encara que no ho diguin) i  

comprovem que a la capsa n’hi ha 82. 

 Després contrastem els resultas de la pissarra que havien 

dit per veure qui ho ha endevinat o s’hi havia apropat 

més.  

  Comentem el número 82 i parlem de com es pot 

representar ( en unitats i desenes, amb multicubs ). 

 Per a resoldre la darrera pregunta , optem per no tocar 

totes les pastes de canviar les pastes per multicubs ( 

agafar-ne 82) i  començar a repartir posats els 19  en 

rotllana.  Prediuen quantes en tocarà a cadascú ( primer 

diuen un i van canviant a mesura que es va fent el 

repartiment en rotllana i veuen  els que queden per 

repartir) . Acabem de repartir i en toca 4 a cadascú i en 

sobra 6. Un nen diu que es podrien partir  però  finalment 

quedem que seran per les senyoretes. 

( Quan se’n van al pati poden agafar com a màxim 4 

pastes però no cal que les agafin si no volen) 

 

Per acabar el problema , l’endemà i per parelles , fem 

representar la situació-problema viscuda i elaboren un 

textos molt interessants . 
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Altres propostes: 

Estudi del pes , del preu, de la composició, de l’origen , 

del codi de barres, de les formes geomètriques ( amb 

plastilina es poden fer les pastes que caben als motlles 

de les safates),...  


