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Tres opcions per a un mateixTres opcions per a un mateix
contingutcontingut



TeoremaTeorema

1
1... 2 ... 2 snn

sn n n tq n∀ ∈Ν ∃ ∈Ν = + +

Tot nombre natural es pot posar com a suma
de potències de 2.



Base 2Base 2

Els ordinadors emprenEls ordinadors empren
un sistema deun sistema de
numeracinumeracióó binari. binari.



Quina Quina éés la data ds la data d’’envasamentenvasament
dd’’aquesta botella daquesta botella d’’aigua?aigua?





Figures geomFigures geomèètriques planestriques planes







Moviments al plaMoviments al pla



Geometria amb envasosGeometria amb envasos



Les caixes dels alumnesLes caixes dels alumnes



QuQuèè tenen en com tenen en comúú tots aquests tots aquests
polpolííedres?edres?



ConstruccionsConstruccions



CCààlcul de volumslcul de volums



Com podem utilitzar unCom podem utilitzar un donut donut i una i una
poma dins una classe depoma dins una classe de

matemmatemààtiques?tiques?



MesuraMesura

Volem mesurar lVolem mesurar l’’amplada de la classe. Com hoamplada de la classe. Com ho
faries? Quines unitats utilitzaries?faries? Quines unitats utilitzaries?
I si volguI si volguééssim mesurar la distssim mesurar la distàància dencia de
SantanySantanyíí a Palma? a Palma?
Ara volem mesurar la Ara volem mesurar la ““grandgrandààriaria”” del camp de del camp de
futbol. De quantes maneres podem fer-ho?futbol. De quantes maneres podem fer-ho?
Com mesuraries la quantitat dCom mesuraries la quantitat d’’aigua que capaigua que cap
en un tassen un tassóó??
La categoria dLa categoria d’’una carrera de motos la defineixuna carrera de motos la defineix
la seva cilindrada. Qula seva cilindrada. Quèè  éés la cilindrada? Coms la cilindrada? Com
es mesura? Quines unitats utilitza?es mesura? Quines unitats utilitza?



A la recerca del nombre piA la recerca del nombre pi



ManipulablesManipulables virtuals virtuals



Deixar parlar als alumnesDeixar parlar als alumnes
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