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LÒGICA ACLAPADORA 

 

En aquesta activitat posarem a prova les vostres habilitats lògiques. A continuació, 

es proposen diversos plantejaments que requereixen de l'ús de la vostra capacitat 

de raonament. No t'atabalis, no necessites saber com realitzar arrels cúbiques ni 

càlculs complexos. Tan sols necessites una dosi de lògica i el que en 

matemàtiques es coneix com Idees Feliços. 

 

Una idea feliç és aquesta espurna 

que de sobte s'encén al teu cap 

quan veus venir la solució d'un 

problema abans que les teves 

neurones la connectin per complet. 

És aquest clic que es produeix 

gairebé sense esperar-i et fa cridar: 

Crec que el tinc! o aquest pujada 

d'adrenalina que notes quan saps 

que has descobert el camí correcte. 

 

Aprofitarem també per assimilar 

certes dinàmiques cooperatives 

que emprarem al llarg del curs. En 

aquest cas, treballarem mitjançant 

l'ús de la dinàmica 1-2-4 i caps 

numerades per a la posada en 

comú. 

 

A continuació, perquè puguem treballar de forma efectiva, es mostra un esquema 

gràfic on es resumeix la dinàmica 1-2-4  
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Llegim l'activitat i intentem realitzar-la 

de manera individual. 

 

Nivell de soroll: 

Silenci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, comparem i comentem 

les respostes obtingudes amb la 

companya o company de muscle. Hem 

arribar a un acord en la solució o 

solucions possibles. 

 

Nivell de soroll: 

Xiuxiueig 

 

Després d'això, repetim el procés de 

discussió, però amb tots els membres 

del grup. Un cop més, haurem de 

consensuar la solució o solucions. 

 

Nivell de soroll: 

Veu baixa 

 

Finalment, es realitzarà una posada en 

comú entre tots els grups. 

 

Nivell de soroll: 

Veu alta amb torn de paraula 
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1. Successos paranormals 

Un pare i un fill viatgen en cotxe. A causa de la imprudència d'un altre conductor, 

tenen un accident greu. Tant el pare com el fill pateixen importants danys i 

queden inconscients. Tots dos necessiten una complexa operació d'emergència. 

Atès que a l'hospital més proper només disposa dels recursos necessaris per a 

una única intervenció quirúrgica, decideixen portar-los a hospitals diferents 

perquè puguin ser atesos al mateix temps i d'aquesta manera salvar les seves 

vides. Així doncs, traslladen al pare al centre més llunyà i al fill el transporten al 

més pròxim. Quan el fill arriba a urgències inconscient, el fiquen ràpidament a la 

sala d'operacions on l'espera una de les eminències mèdiques més importants 

del país. Aquesta persona, en veure el nen, diu: 

- No puc operar a aquest jove! 

- Per què ?! - pregunta un dels membres de l'equip mèdic 

- Perquè és el meu fill! - li contesta 

Com és això possible? 

 

 

2. Seqüència numèrica 

Observa la següent cadena de nombres naturals. 

 

Quin seria el següent nombre que continua la seqüència? Podries escriure els 

tres següents nombres naturals que segueixen la cadena? 
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3. Aparcaments individuals 

A la següent imatge pots observar nou cotxes de nou residents, estacionats en 

un recinte sense senyalitzar. Podries traçar les marques de separació de les places 

d'aparcament utilitzant el menor nombre de quadrats possibles? 

 

 

 

 

 

 

 
     

     

     

 

 

 

 

 
     

     

     

 

 

 

 

 
 

 

4. On aparque? 

Un dels anteriors propietaris ha arribat a la zona d'estacionament i ha aparcat 

ràpidament sense mirar el nombre de plaça. Podries dir en quin nombre està 

estacionat el vehicle? 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.maths4everything.com/


 

 

Obra bajo licencia Creative Commons  

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual  

4.0 Internacional 

Pedro A. Martínez Ortiz 

www.maths4everything.com 

@maths4everthink 

 

Emocionar amb matemàtiques 

PP01: Lògica aclapadora 

 

5. Límits 

Poden unir-se els següents 9 punts mitjançant un camí format només per 

quatre segments rectilinis? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bactèries 

En un recipient de laboratori, hi ha un bacteri en una substància líquida amb els 

nutrients necessaris per a la seva replicació. Un bacteri es reprodueix per 

bipartició a cada minut. Si el recipient del laboratori triga a omplir-se de bacteris 

una hora, quant de temps trigarà a omplir-se la meitat del recipient? 
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7. Pla d’escapament 

El malvat bruixot Irracional ha capturat a Zero i l'ha tancat amb pany i clau a la 

part més alta de la seua torre. A la cel·la hi ha tres caixes. Una d'elles guarda una 

còpia de la clau per obrir la cel·la mentre que les altres dues contenen un gas 

màgic que en alliberar-se fa caure en un somni infinit. Zero observa que en cada 

caixa hi ha una pista sobre el seu contingut, però sap que amb aquesta informació 

és impossible esbrinar on està la clau. No obstant això, un dels zeladors, abans 

d'anar-se'n va dir una cosa que va cridar molt l'atenció de Zero. 

 

Zero va saber a l'instant que aquesta informació que semblava tan innocent 

l'ajudaria a escapar. Així que, després d'uns minuts, Zero va obrir el cofre on era 

la clau, va sortir de la cel·la i va aconseguir escapar. 

Com va aconseguir resoldre amb èxit el repte? En què caixa guardava la còpia 

de la clau el Bruixot Irracional? 
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8. Barrets 

El Bruixot Irracional, enfadat per la seva negligència en la torre amb les caixes, 

condemna els tres zeladors a un gúgol d'anys a la presó. No obstant això, com 

sempre han estat fidels ajudants, el bruixot decideix donar-los una oportunitat. 

- Com podeu veure, sobre aquesta taula hi ha tres dels meus barrets 

negres i dos blaus. 

 

El Bruixot Irracional va col·locar als tres zeladors en fila índia i els va llançar un 

encanteri paralitzador que els impedia moure un sol múscul. Els embenà els ulls i 

va col·locar a l'atzar un barret a cada un d'ells. 

- Ara us llevaré la bena i vos faré una pregunta. A qui conteste bé, li 

perdonaré els anys de presó i quedarà lliure. 

El bruixot els treu la bena i comença a preguntar al tercer zelador, que està al final 

de la fila i pot veure el color dels barrets dels seus dos companys. 

- De quin color és el teu barret? - li pregunta el Bruixot 

- No ho sé - contesta el tercer zelador 

Amb un somriure malvat, el Bruixot es dirigeix al segon zelador. A l'estar al mig, 

només pot veure el color del barret del company que té al davant. 

- De quin color és el teu barret? - li pregunta el Bruixot 

- No ho sé - contesta el segon zelador 
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Finalment, el Bruixot rient sense parar es dirigeix al primer zelador. El pobre, al 

estar el primer no veu cap barret. 

- Saps de quin color és el teu barret? 

- Sí – li respon el primer zelador 

En contestar, el Bruixot comprova que el primer zelador ha encertat el color del 

seu barret. Ple d'estupor no li queda més remei que alliberar-lo. 

 

 

 

Com és possible que el zelador que no veu el color del barret dels seus companys 

haja contestat bé? Sabries dir de quin color és el barret que porta cadascun dels 

zeladors? 
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