
ALGUNES PROPOSTES PER TREBALLAR
LES MATEMÀTIQUES A PARTIR DEL CALENDARI

1r Cicle d'Educacació Primària

– Quin és el dia que fa 60 d'enguany? Què té de particular?
– Dels fulls passats, pintau d'un color els nombres parells (o senars). Com queda pintat? Per 

què? (Els colors s'alternen perquè el nombre de caselles per fila (setmanes) és senar i, per 
tant, si el 5 és dilluns, senar, el pròxim serà 5+7 = 12, és a dir parell) També es poden pintar 
els múltiples de tres i veure què passa. Estam estudiant les regularitats.

2n Cicle d'Educació Primària

– Intentau descobrir si els mesos tenen alguna columna que forma el principi d'una taula de 
multiplicar.

Normalment troben la columna del 7 (7, 14, 21 i 28). Després se'ls pot demanar quina taula de 
multiplicar apareixerà el pròxim mes: abans de girar el full, molts diuen la del 8 però torna 
aparèixer la del set. Per què el calendari té aquesta fixació amb el set? (dies de la setmana)

– Un poc més avançat: intentau descobrir alguns principis de taula en diagonal.

Trobaran la del sis (set dies menys un, diagonal descendent cap a l'esquerra) i la del vuit (set dies 
més un, diagonal descendent cap a la dreta).

– Si tots els mesos fossin de 30 dies, quants de dies tendria l'any (30x12)? Podem aprofitar 
això per saber més aviat quants dies té realment el 2012? (al resultat de 30x12 li sumam un 
punt per cada mes de 31 i li restam els que li falten a febrer per arribar a 30)

3r Cicle d'Educació Primària

– Pintau de color els quadrats que contenguin nombres primers (vius, actualment l'1 no es 
considera nombre primer). Segueixen cap ordre o pauta? (No, mentre que si pintam, per 
exemple els múltiples de qualsevol nombre, sí que segueixen pautes)

– Preniu 9 nombres d'un mes que estiguin junts formant un quadrat. És a dir, prenem 3 
nombres consecutius (per exemple: 5, 6 i 7, els tres de davall, 12, 13 i 14, i els tres de davall 
19, 20 i 21. Ara sumam els 9 nombres i miram què surt. Finalment dividim el resultat per 
nou i resulta sempre el nombre central del quadrat que havíem escollit. Això passa perquè 
els nombres més petits i més grans, tenen unes diferències amb el del mig que es 
compensen.

– Què significa que el febrer i el març tenguin els dies de la setmana correguts una casella 
(que el febrer és un múltiple de set més un, o sigui, vint-i-nou)

ESO:   - Veure full de l'SBM-XEIX
(http://www.xeix.org/Felicitacio-2012)

http://www.xeix.org/Felicitacio-2012

