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Idees-clau (pensant en la prova Cangur)    

Dotzena 2 de problemes  i  tema d'angles 

1. Cal  pensar en treure factor comú.   2�� − 2��  i apareix la diferència de radis 

2. Dividend = divisor x quocient -  residu 

3. Idea fonamental: que aplicar un tant per cent al resultat d'un altre tant per cent equival a fer una multiplicació.  Aleshores  

10/100 ×  10/100 = 1/100   o bé  0,1 × 0,1 = 0,01 que equival a l'1% 

4. Hem de multiplicar 250000 per 56.  Segur que no serà ni la resposta A ni la C. Si multipliquem i fem bé la conversió veurem 

que és la B   (també convé pensar: podria ser,  raonablement, la resposta C la que doni l'amplitud del golf de Roses? 

5. Ens va fer pensar.  Cap és certa.  Sí qu eés veritat que la suma d'un racional més un irracional és irracional. Vegeu exemples:  

� + �−�	 = 0   o també  � + �2017 − �	 = 2017;   √2 × √8 = 4;  
√�

√�
= 1  o també  

√�

√�
= 2  .   

A tenir en compte per al Cangur: si en un enunciat es parla de "dos nombres"  i no es diu explícitament que han de ser diferents, també pot ser 

que els dos nombres siguin el mateix 

6. Dos camins de solució que es van treballar: 

 
Completem fins a un quadrilàter. Angles A+B+C+D+angles negres, quant sumen?   
Ja podem saber quant sumen els angles negres. 
Angles negres + angles verds, quant sumen?    
I així ja podem acabar 
 
Quant sumen els sis angles de l'hexàgon,  A+B+C+D+ angles rojos? 
Podem saber quant sumen els dos angles rojos. 
Angles verds+angles rojos....quant sumen? 
I axí ja podem acabar 
 

7. Hem de saber dividir decimals "a ull" !!!  (allò de "treure la coma"  0.5/0,1 = 5/1 = 5;   0,1/0,05 = 10/5 = 2. 
8. Temptejar i provar també són recursos a tenir en compte 
9. Perquè coincideixi el començament dues idees: 

a)  La durada total d'uns quants cicles senyal+pausa del primer( això é sun múltiple de 7) ha de ser igual a la durada 
d'uns quants cicles del senyal+la pausa del segon descomptant el primer toc(això és un múltiple de 6 menys 2).  El 
nombremés petit que és múltiple de 6 menys 2 i múltiple de 7 és 28. Com que hem de comptar el primer toc ... 
passaran 30 segons. 
b) El primer comença a sonar quan des del començament han passat exactament 2, 9, 16,...minuts.  I el segon comença 
el seu senyal en el moment0 i quan han passat 6, 12 ...minuts.  Per tant, s'ha de buscar un múltiple de 7 més 2 i un 
múltiple de 6. El primer número que compleix això és el 30. És a dir que han passat 30 minuts. 

10. Repàs de la relació de volums per a figures semblants. Se suposa que després dìnflar el globus segueix esfèric. La raó de 
volums és 1,331  que és el cub d ela raó de radis.  És un nombre que surt sovint.  Podem recordar que  1,1

3
 = 1,331.  Per 

tant la raó de radis és 1,1,  que correspon a un augment del 10%   
11. Un polígon regular sempre es pot inscriure en una circumferència.  Si pensem en un heptàgon regular inscrit en una 

circumferència veurem que l'angle demanat abasta un arc de  360º/7.  Però (angle inscrit en una circumferència=la 
mietat d el'arc que abasta, estudiat en aquesta mateixa sessió)  l'angle demanat és la meitat de l'arc indicat. Serà de  
180º/7. 

12. (Problema que actualment es consideraria de 4t d'ESO, "dels últims", o més estrictament, de batxillerat perquè les 
arrels són nombres complexos) 
Si  �� i  ��  són les arrels del polinomi es pot escriure   �� + 2� + 5 = �� − ��	 · �� − ��	 =   �� − ��� + ��	� + ����  
i per tant  ���� = 5   i �� + ��=2  i així ja podem trobar el valor de l'expressió que ens demanaven sense necessitat de 
calcular explícitament les dues arrels 


