
PROBLEMA 1:

 “La pilota d’en Messi”

Dins el món del futbol base i sobretot  el de les categories inferiors (on juguen 
els futurs cracs) existeix la prohibició de fitxar jugadors a cop de talonari. Per 
fer fitxatges s’utilitza la donació de material. Idò s’explica que un gran club 
europeu volia fitxar a tres jugadors de futbol 7 de tres equips de la ciutat de 
Rosario, a l’Argentina. El jugador de l’equip A era més bo que el jugador de 
l’equip B i aquest era més bo que el de l’equip C. El president de l’equip 
europeu va decidir enviar un carregament de pilotes a  Rosario de manera que 
el club A en rebria la meitat, el club B una tercera part i el club C una novena 
part. Els presidents dels clubs argentins acceptaren de bon grat. Però degut al 
mal temps gran part del carregament de pilotes es va perdre durant el viatge i 
només arribaren 17 pilotes. Tothom reclamava la seva part. Passava per allà 
un menut i llest futbolista anomenat Lionel Messi amb la seva inseparable 
pilota. Quan va observar la situació, prengué la seva pilota i els digué: “vos 
don la meva pilota i feis el repartiment. Si en sobra cap me la donau”. Els 
presidents hi estaren d’acord. Es quedà en Messi sense pilota?
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Hi ha 18 pilotes: 
    -1/2 equip A, es a dir, 9 pilotes. 
Operació: 18:2=9
    - 1/3 equip B, es a dir, 6 pilotes 
Operació: (18:3)·1=6
     -1/9 equip C, es a dir, 2 pilotes 
Operació:(18:9)·1= 2

Sobra 1 pilota per a Messi.

Fes un estudi del que passaria si haguessin arribat 35 pilotes.

 Hi ha 36 pilotes: ½ equip A, es a dir, 18 pilotes
Operació:  (36 :2)· 1 = 18
   -Hi ha 36 pilotes: 1/3 equip B, es a dir, 12 pilotes 
Operació:  (36:3)·1= 12
   -Hi ha 36 pilotes: 1/9 equip C, es a dir, 4 pilotes 
Operació:  (36:9)·1= 4
(18+12+14)+2= 34 + 2 =36
Hi ha 34 pilotes i 2 per a Messi.
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Quin hauria de ser el carregament perquè el petit Messi tornàs a casa amb tres pilotes (la 

seva i dues més)? 

Si al problema 1, sobra una pilota i al problema 2, en sobren dues, el que cal 
fer és multiplicar 18 per 3. 
      Operació: 18·3=54                                     
El carregament hauria de ser de 54 pilotes.

Si sabem que han arribat més de 100 pilotes i menys de 325. Quins serien els 
carregaments  adequats perquè els presidents no  necessitessin la pilota d’en 
Messi? 

Hem anat provant amb diferents múltiples de 18 i fent divisions, és a dir, la 
seva ½ ,1/3 i 1/9 parts, i  hem arribat a la conclusió de que son els nombres 
108, 126, 144, 162, 180, 198, 216, 234, 252, 270, 288, 306 i 324. Per que sempre 
sobren i per tant no  necessiten la d’en Messi.

La meitat d’un dels nombres obtinguts és un nombre triangular. Quin és? Què 
vol dir que un nombre sigui triangular? 
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 La meitat de 306 (306:2 =153) és 153 (que és un nombre triangular).Vol dir que 
aquest nombre por formar un triangle equilàter. Per esbrinar-ho s’ha de 
multiplicar per ell mateix més un, dividit entre dos = n·(n+1)/2

A l’antiguitat aquest nombre que has trobat es considerava un nombre màgic, 
ja que a més de ser triangular té altres propietats curioses, podries dir-ne 
alguna i explicar-la?    

Curiositat 1: 

-Pot ser expressat amb la suma  de tots els nombres enters fins al 17:

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17=153
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Curiositat 2:

Si dividim 1 entre 153 el resultat és  0,0065359477124183…i si llevam els zeros 
del davant ens queda 65359477124183, que si l’anam multiplicant pels 
múltiples de 17, que és la posició que ocupa en els nombres triangulars, surt 
aixó:

-65359477124183·17=1111111111111111

-65359477124183·34=2222222222222222

-65359477124183·51=3333333333333333

-65359477124183·68=4444444444444444

-65359477124183·85=5555555555555555

-65359477124183·102=66666666666666666

-65359477124183·119=77777777777777777

-65359477124183·136=88888888888888888

-65359477124183·153=99999999999999999

Curiositat 3: -Conta una història de la Bíblia que un home va pescar molts de 
peixos, concretament 153.

Problema 2:

          ”Posa’t en línia”
Aquest és un joc per a dos jugadors. Cada un d’ells disposa de quatre fitxes i 
les ha de col·locar per torns en algun dels forats buits. Les fitxes no es poden 
canviar de lloc durant el joc. El primer en aconseguir posar-ne tres en línia 
recta seguint una de les línies marcades és el guanyador. 
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Repte 1: hi ha alguna 

estratègia guanyadora per al jugador que comença?

Després de jugar hem anat fitxant-nos com es pot guanyar si comencis tu. Hi 
ha una forma perquè el jugador que comenci pugui guanyar. Es fer un 
triangle, però estant atent al que fa el contrari. Has de posar una fitxa a cada 
vèrtex.

Raona la resposta.

Repte 2: construeix una altra configuració i explica si hi ha una estratègia 

guanyadora.

Observació: es valorarà l’originalitat, la resolució i la presentació del joc.
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    - 

Per poder guanyar s’han de posar les fitxes als vèrtex tal com estan 
assenyalades al dibuix. I  per sort, segons els moviments del  contrari, 
tindrem els espais del mig lliures. 
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Problema 3: 

“De qui xerram”
Vos proposam que faceu un treball d’investigació per descobrir el nom de dos 

matemàtics importants, i una vegada que hageu descobert qui són, faceu un 

petit treball de la vida i contribució d’aquests personatges.

Començam pel primer personatge.

Poc a poc... Per començar heu d’esbrinar el seu país de naixement. El nostre 
personatge va néixer en un país que després seria un dels fundadors de la 
Comunitat Econòmica Europea. Quins varen ser els països fundadors de la 
CEE?

Els països fundadors de la CEE varen ser Itàlia, Bèlgica, Alemanya, Països 
Baixos i Luxemburg.
En aquesta taula hem associat un nombre a cada lletra:

A B C Ç D E F G H I J K L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N O P Q R S T U V W X Y Z

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ara, substituïu les lletres de  cadascun dels països anteriors pel seu 
corresponent valor esmentat en la taula, i sumau els nombres obtinguts. El 
país de naixement del nostre personatge és aquell que té com a suma 
associada el nombre 47. Quin és aquest país?

Hem anat provant amb cadascun dels països fundadors i l' únic que ens dona 
47 és França.
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F R A N Ç A TOTAL
7 19 1 15 4 1 47

Ara ja estau preparats per esbrinar el dia i el mes en què va néixer. Per 
descobrir-ho vos donarem una sèrie de pistes:

* El resultat del producte de les xifres del dia que va néixer coincideix amb el 
mes. Per exemple, una possible opció seria el 14 d’abril ja que 1·4 = 4 i abril és 
el mes 4.

* Si sumam les xifres del dia que va néixer ens dóna un nombre que és inferior 
al del mes que va néixer. Uffff!, sembla que hi ha moltes opcions, a què si?
Doncs pensau un poc i veureu que amb la pista anterior hem reduït les opcions
a 4 dies de l’any. Quins són? 

Els dies són 23 de juny, 24 d’agost, 25 d’octubre i 26 de desembre.
Hem descartat les altres opcions per que si sumam les xifres o les 
multiplicam ens dona just o es passa.

* Ara per descartar tres de les quatre opcions anteriors només cal que tengueu 
en compte, que el nostre personatge va néixer en un dia imparell i no primer. 
A què ja ho teniu clar? Quin dia de l’any va néixer? Quin mes?

El nombre que varem pensar va ser el 25 d’octubre.
Per arribar a aquesta conclusió hem fet les següents operacions:
-2·5=10 i el mes d’octubre és el mes 10.
-2+5=7 i és inferior al mes d’octubre.
-25 és imparell i no primer,(5·5=25).

Arribats en aquest punt, per saber quina és la data de naixement completa, ja
només  ens falta descobrir l’any de naixement. Per esbrinar-ho, vos donam
una sèrie de pistes:
- Les tres primeres xifres de l’any formen un número capicua.
-Les tres darreres xifres de l’any formen un nombre primer.
-Si agafam totes les xifres tenim un nombre primer .
-L’any que cercam és un nombre primer que té una característica peculiar: és
un nombre primer de Sophie Germain. Per tant, investigau quins són aquests
nombres i descobriu el nombre cercat
Molt bé, ja ho teniu!!! Quin dia, mes i any va néixer el nostre personatge?

Després de pensar molts de números l’únic que compleix aquestes quatre 
normes és el nombre 1811.

-181 es un nombre capicua.
-811 és un nombre primer.
-1811 és un nombre primer.
-1811 és un nombre primer de Sophie Germain.
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*L’any que va nàixer el nostre personatge és el 25 d’octubre  de 1811.

Ara que ja sabem la  data de naixement completa del nostre personatge, feis 
una recerca a la biblioteca, per Internet,... A partir de la data i sabent que es 
tracta  d’un matemàtic que va morir un  any després de na Sophie Germain, 
descobriu el nom i llinatge del nostre personatge. De qui es tracta? Venga que 
quasi ja heu acabat!!! Per acabar vos proposam que a partir del nom que heu 
descobert, cerqueu el nom d’un altre matemàtic. Col locau·  el primer llinatge 
del nostre personatge dins les caselles següents

K Ç O U M V
11 4 16 19 14 23

El nom d’aquest matemàtic és Evariste Galois.

Com podeu veure, no hi una correspondència exacte de les lletres amb els 
números. El motiu és que hem utilitzat una codificació. Esbrinau quina 
codificació hem utilitzat i aplicau-la a les següents caselles per obtenir el nom 
del nostre segon personatge. Finalment ompliu les caselles següents utilitzant 
la codificació descoberta abans i obtindreu el nom del nostre segon 
personatge. 

Hem cercat per Internet a aquest matemàtic i com ens surt de primer llinatge 
Galois he cercat la diferència de lletres i si restes tres ens dona aquest 
llinatge, Galois.
                                   

H I P A T I A

12-3=9 13-3= 
10

20-3 = 
17

4-3=1 24-3  = 
21

13-3 = 
10

4-3=1
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 Ja ho teniu tot!!!! Per acabar, feis un treball (que no sigui tallar i aferrar 
d’Internet)  on expliqueu un poc la vida i la contribució a les matemàtiques 
d’aquests dos personatges i també de na Sophie Germain. Explicau els 
conceptes de nombre capicua, nombre primer i nombre primer de Sophie 
Germain. Podríeu indicar una de les utilitats d’avui en dia dels nombres primers?

Évariste  Galois
Évariste Galois va néixer a França, l’any 1811 i va morir al 1832, va tenir una 
vida molt curta. Des de ben jove ja mostrava l' interès a les matemàtiques. Als 
16 anys, els seus mestres varen descobrir que era un geni per a les 
matemàtiques. Va estar a la presó dues vegades per  les seves idees 
republicanes i revolucionaries. Estava segur de que anava a morir, doncs a la 
nit anterior va escriure moltes cartes explicant les seves idees matemàtiques. 
Va aportar a les matemàtiques les equacions algebraiques, la teoria de Galois, 

etc.                      

Hipatia
Va néixer a l’any 370 . Era una filòsofa i professora neoplatònica grega, natural 
de Egipte, que va destacar molt en les matemàtiques. Va educar a una escola 
selecta de aristòcrates,que més endavant varen ocupar l’alt càrrec
.Va morir aproximadament als  45/60 anys, d’una forma brutal.
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Sophie Germain
Va néixer el dia 1 d’abril de 1776 a França.
Va fer grans contribucions a la teoria dels nombres i a la teoria de l’elasticitat.

Va començar a estudiar les matemàtiques als 13 anys, encara que els seus 
pares no volguessin que ho fes per que deien que les matemàtiques eren per 
els homes.
La seva contribució més important va ser: Els nombres primers de Sophie 
Germain.

NOMBRE CAPICUA

És aquell nombre que es pot llegar igual de dreta a esquerra i d’esquerra a 
dreta, per exemple 95759

NOMBRE PRIMER

És aquell nombre que només es divisible per ú i entre ell mateix, exemple: 7

NOMBRE PRIMER DE SOPHIE GERMAIN 
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És un nombre primer que si el multiplic per dos i després li sumes ú també és 
primer.

UTILITAT DELS NOMBRES PRIMERS: Criptografia de clau pública: 

L' algorisme RSA es basa en l0obtenció de la clau pública mitjançant la multiplicació de dos 

nombres grans (majors que 10100)  que siguin primers. La seguretat d'aquest algorisme radica 
en el fet que no hi ha maneres ràpides de factoritzar un nombre gran en els seus factors 
primers utilitzant ordinadors tradicionals. La computació quàntica podria proveir una solució 
a aquest problema de factorització.
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