
Múltiples comuns: de la realitat a la màgia
(Guió per a 6è d’EP)

OBJECTIU: descobrir els múltiples comuns en la realitat propera i, per tant, copçar bé el concepte 
del (mínim) comú múltiple.

1. Activitat inicial: el joc dels múltiples i dels divisors

Material necessari: la graella numèrica de l’1 al 100 (la portarà el CentMat). Si no es té a classe, 
també es pot fer servir un full de càlcul.

Es tracta d’un joc col·laboratiu en què el/la primer/a alumne/a escull un nombre d’una graella 
quadrada de l’1 al 100. A partir d’aquí, cada alumne ha d’anar escollint un múltiple o un divisor tot 
dient la paraula «múltiple!» o bé «divisor!» i després el nombre estriat. L’objectiu és passar pel 
màxim de nombres possibles (que s’aniran marcant) sense repetir-ne cap.

Algunes e  stratègies i conceptes  : en aquest joc, on tota la classe col·labora per  arribar el més lluny 
possible, es posaran en marxa tota una sèrie de conceptes i estratègies.

- L’1 és divisor de qualsevol nombre. Per tant, és un recurs segur i és interessant no utilitzar-lo 
sempre que es pugui evitar. Només s’ha d’emprar com a últim recurs.

- Nombres primers. Els nombres primers no tenen divisors propis. Si no podem fer un múltiple (bé 
perquè s’han gastat o bé perquè és major que 50 i els múltiples no són a la graella), llavors 
necessàriament haurem de passar per l’1.

- Tots els nombres són múltiples de 1. Per tant, en triar l’1 tenim garantida la pròxima tirada.

- Per fer un múltiple, el millor és multiplicar mentalment (o amb la calculadora) el nombre en 
posició per un nombre que no s’hagi utilitzat de manera que quedi garantit el proper divisor.

Adaptació: allà on sigui necessari, es pot reduir la graella de 100 nombres per una de 50 o menor.

És molt important acabar el joc verbalitzant les estratègies descobertes. 

Una manera de dirigir l’activitat és fer proves prèvies sobre un paper en grups de 4, posar en comú 
les estratègies descobertes, i després fer l’activitat en gran grup.

Per al professorat: és possible passar per tots els nombres de la graella? Per què? Hi hauria altres 
graelles que es poden completar? (Podeu veure un dels annexos)

És interessant anotar el camí (en realitat parlam d’un camí hamiltonià) i veure les connexions entre 
nombres.

2. Activitat d’investigació per parelles

Tenim llistons de 2 cm de llarg i llistons de 3 cm de llarg. Si volem fer torres acaramullant peces de 
2 cm (d’un sol color) i torres on només utilitzarem llistons de 3 cm, podem aconseguir dues torres 
de distint color però de la mateixa alçada? Com ho podem fer? Representa-ho a un paper. Quina 
longitud tenen?



3. Investiga i completa

En la graella adjunta, els alumnes han de descobrir quina és la pauta que caracteritza cada línia de 
quadres de colors. Una vegada entesa, han de completar els espais buits. És important veure que el 
resultat (caselles de la dreta) sempre és únic mentre que per a un resultat donat, hi pot haver 
diverses possibilitats per a les caselles de l’esquerra. És a dir, dos (o tres, o quatre...) nombres 
només tenen un m.c.m., però un mateix nombre pot ser el m.c.m. de diferents grups numèrics.

4. Ús del full de càlcul

Agafa un full de càlcul i fes les taules de multiplicar de 12 i 20. Cerca els múltiples comuns i mira 
quina relació tenen entre ells. Quin és el més petit? Quina relació té aquest nombre amb els divisors 
de 12 i de 20? (és aconsellable fer una factorització en arbre dels tres nombres)

5. Un quadrat de rectangles (només si hi ha temps)

Volem fer un quadrat amb rajoles rectangulars de 20x25 cm, de manera que totes estiguin orientades
amb la mateixa direcció (o totes horitzontals, o totes verticals). Com ho podrem fer? 

6. Un rombe de romboides (només si hi ha temps)

Al Born de Ciutat, varen enrajolar amb romboides. Però jugant amb la tonalitat, aconseguiren fer

rombes «perfectes». Com pot ser? Si les mesures dels romboides són 16 x 24 cm, es podrien formar 
rombes més petits? Per què?

7. Una barana ben interessant (només si hi ha temps)

La barana de la fotografia té una línia metàl·lica ondulada a la part superior i una part central 
formada per rectangles. Quina distància en cm hi podria haver entre la part baixa d’una ona i la part 
baixa de l’ona següent (longitud d’ona) i quina amplada en cm podria tenir cada rectangle perquè la 
construcció fos coherent amb la fotografia? Explica tot el que fas.



8. La màgia dels múltiples comuns

En aquesta activitat descobriran la màgia del moviment a través de la superposició de reixes amb 
diferents trames, cosa que passa, a la realitat, i que té la seva explicació en el m.c.m. Aquest efecte 
fou utilitzat pels integrants de l’art cinètic (corrent artístic que cerca el moviment, real o figurat).

9. Per aprofundir

- Quin és el mínim comú múltiple de dos nombres que se diferenciïn en 1 unitat? Fes proves a partir
de 5... (sempre és el producte dels dos nombres, perquè no poden tenir divisors comuns)
- Quin és el mínim comú múltiple de dos nombres que se diferenciïn en 2 unitats? Fes proves...
(si són parells, és el producte d’un per la meitat de l’altre. I si són senars, el producte dels dos)
- Quin és el mínim comú múltiple de dos nombres que se diferenciïn en 3 unitats? Fes proves...
(si són múltiples de tres, és el producte d’un per la tercera part de l’altre. Si no, el producte dels dos.
No poden tenir el 2 com a divisor comú perquè un nombre és parell i l’altre senar)

10. Per aprofundir molt: les vacances de Pasqua

Sabeu per què la Pasqua no cau sempre el mateix dia de l’any? Doncs perquè l’església catòlica 
establí que el diumenge de Pasqua seria sempre el primer diumenge després del primer pleniluni de 
primavera (i per a l’església, la primavera comença sempre el 21 de març).

Som l’any 2021. Gràcies als calendaris lunars en xarxa, hem fet una recerca per saber quins anys 
anteriors tengueren la primera lluna plena de primavera els mateixos dies que enguany. I hem trobat
el següent:

 

 

Quines conclusions pots treure? Com ho podries comprovar? Quina informació necessites? (El fet 
que la lluna torni ser plena el mateix dia del mateix mes cada 19 anys s’anomena cicle de Metó)



(En realitat, el cicle de Metó és el m.c.m. bastant aproximat dels períodes de rotació de la Lluna i de
la Terra. En el cas de la lluna parlam de 29,53 dies, mentre que en el cas de la Terra parlam de 
365,26 dies (que és la informació que hem de menester). Per tant, si utilitzam el full de càlcul i fem 
els múltiples dels dos períodes, veurem que en 19 anys tendrem 235 llunes:

29,53 x 235 = 6939,55
365,26 x 19 = 6939,94


