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33 - Sumandos repetidos 
 
 

 

 
 
Breu descripció del material 
Caldrà portar graelles i monedes o llegums. Per algunes propostes anirà bé tenir graelles 
quadriculades, nombres… però també podem treballar lliurement damunt la taula.  
 
Continguts que es poden tractar 
Càlcul mental 
 
Proposta d’aplicació didàctica 

 
Els trucs de càlcul solen ser una bona eina per fer que els nostres alumnes més joves calculin 
amb molta afició.  
 
En aquest cas Josep Estalella ens proposa un seguit de jocs que es basen en una mateixa idea. 
Sumands que es repeteixen.  
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La nostra proposta va arribar al grup cúbic de la ma del Sergio Belmonte, que en va fer una 
entrada al seu blog de Màgia i Matemàtiques. Ens situem al Triangle de les Bermudes, un lloc 
voltat de misteris des que pels volts de 1950 diferents autors parlessin de la desaparició de 
vaixells i avions a la zona delimitada per les Illes Bermudes, Puerto Rico i Florida.  
 
Fent servir material per comptar simularem vaixells: els cigrons i fesols són uns bons aliats per a 
aquesta tasca. Els organitzem damunt la taula en petites piles, posant a cada costat del triangle 5 
“bases navals”  fent que la suma dels vaixells de cada costat sigui de 13. Procedim a comptar-los 
en veu alta, per assegurar a tothom que no hi ha errades.  
 
 
 

 
Font: web  Màgia i Matemàtiques 

 
 
 
Llavors arriba el nostre vaixell, que s’acosta al triangle de les Bermudes. Demanem a algun dels 
alumnes que acosti el nostre vaixell a una de les bases.  
Després nosaltres farem algunes manipulacions, canviant els vaixells de lloc, movent-los d’una 
base a una altra. I quan tornem a comptar les fileres, com per art de màgia, veurem que segueixen 
havent-hi 13 a cada costat del triangle. Un vaixell, doncs, ha desaparegut.  
 
Una norma bàsica als trucs de màgia és no repetir-los, perquè acabarem veient el truc. Però en 
aquest cas es tracta precisament d’això: de que alguns dels nois i noies ho esbrinin. Per tant 
podem demanar que algú altre afegeixi un vaixell al triangle i repetim la manipulació.  
 
 

https://magiaymatematicas.blogspot.com/2013/10/el-triangulo-de-las-bermudas.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_las_Bermudas
https://magiaymatematicas.blogspot.com/2013/10/el-triangulo-de-las-bermudas.html
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No podem allargar-ho indefinidament, però l’experiència ens diu que amb algunes repeticions 
arriben a intuir què passa.  
 
Llavors podem donar algunes pistes per ajudar els altres companys, o fer preguntes com:  

- Quins dels moviments que fem quan arriben els vaixells són rellevants i quins no 
modifiquen la situació o el recompte? 

- Quina serà la situació límit a la que ja no podrem fer desaparèixer més vaixells? 
- És el mateix si el vaixell arriba a una base del costat del triangle o a un vèrtex?  

 
Tornem un moment a les propostes del mestre Josep Estalella:  
 

Distribuyanse 24 objetos iguales entre los 8 compartimentos situados a lo largo de los 
lados del cuadrado de la figura 8. Tocaran 3 monedas a cada compartimento. Si sumamos 
las monedas correspondientes a los tres compartimentos del lado AB tendremos una suma 
igual a 9; igual suma darán las monedas de los compartimientos del lado BC, o del DC o 
del AD. Pero obsérvese que así como las monedas de cada uno de los compartimentos 
centrales han entrado en una sola de las anteriores sumas, las monedas de cada uno de 
los compartimientos que ocupan los vértices han entrado en dos de las antedichas sumas. 
Por lo tanto, si aumentamos en una unidad las monedas que ocupan los compartimientos 
de los vértices, cada una de las cuatro sumas anteriores resultará aumentada en dos 
unidades (4+3+4 = 11); y si disminuimos en una unidad el número de monedas de los 
compartimentos intermedios, el valor de aquellas sumas resultará también disminuido en 
una unidad (3+2+3=8). 
De aquí, que, quitando dos monedas de cada uno de los compartimentos centrales (total, 
se quitan 2x4 = 8 monedas) y añadiendo una moneda a cada uno de los angulares (en 
total se agregan 1x4= 4 monedas) habremos retirado 4 monedas del conjunto, y las sumas 
parciales de las monedas de los tres compartimientos correspondientes a cada lado se 
habrán mantenido constantes.  

 

https://youtu.be/mE1nl1WVzi0
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Aquesta seria l’explicació bàsica. Trobem interessant que, per tal de fer-ho més comprensible, 
parteix la resolució en dues parts: Una d’afegir 4 peces als 4 vèrtex, i a una altra part treure 8 
peces, 2 de cada centre dels costats.  
 
 
A la proposta 34 ens comenta:  
 

Esa distribución de objetos en diversos compartimientos se presenta en forma de 
divertidas cuestiones.  
Ora es un bodeguero a quien su criado roba las botellas de una estantería cuadrangular, 
sin que és advierta la falta, a pesar de recontarlas todos los días, por proceder a la cuenta 
a lo largo de cada lado de la estantería, y no hacer caso de la nueva distribución aparente, 
con acumulación de botellas en los ángulos. Así, de los estantes de la figura 9 se pueden 
retirar hasta 36 botellas (fig. 10).  

 
 

 
Figura 9 y 10 

 
 

Ora es un internado, algunos de cuyos individuos, saltando por la ventana, van a correr 
aventuras por la noche, mientras sus compañeros, distribuyéndose de otra suerte en las 
habitaciones, burlan a los ayos que se limitan a contar los pensionistas a lo largo de cada 
corredor, sin advertir que con la acumulación de individuos en las habitaciones extremas, 
son en mayor número repetidos en cada cuenta. En este caso es más verosímil la 
disposición según la figura 11. Un ayo está encargado de la vigilancia de las habitaciones 
a, b, c, d, e y otro ayo lo está de las habitaciones e, f, g, h i. En cada una habitan 2 
pensionistas, total, 18 pensionistas, de los que el primer ayo cuenta 10 y el segundo 
también 10, por corresponder a ambos la vigilancia de la habitación e, que tiene doble 
ventana. 4 pensionistas se han marchado pero distribuyéndose los restantes como indica 
la figura 12, cada ayo sigue contando hasta 10 y no advierte la falta.  
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Enllaços d’interès 
 
 

● Una altra manera de presentar el joc ens arriba del blog de Grey Matter. Ell proposa que el 
mag estigui d’acord amb un dels participants. Per exemple, un nen que fa anys aquell dia. 
Damunt la taula hi ha un quadrat amb piles de galetes, i es va fent un joc: el nen quan el 
mag està d’esquenes es menja una galeta. Quan el mac es gira torna a comptar les 
galetes de les diferents files, i sembla que no en falta cap. Però li pregunta al nen si està 
segur de no haver-se menjant cap galeta, a la que el nen respon que no, tot i tenir encara 
la boca plena. Una situació que realment deu ser ben divertida!! 

 
 
Altres problemes que es basen en la mateixa idea 
 
 
37.- Pren 10 monedes. Col.loca-les sobre la taula en cinc fileres de 4 monedes cadascuna.  
 
Un problema de fàcil enunciat però que ens pot fer passar una bona estona rumiant.  
La solució la teniu a la següent imatge.  
  

 
 

http://headinside.blogspot.com/2011/05/10-coins-x-4-rows.html
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38.- Amb disset monedes formeu una creu, de manera que des del peu fins a cada extrem es 
comptin 11 monedes. Ara suprimiu dues monedes, de manera que tot i  haver-ne reduit el nombre 
total a 15, encara tinguem una creu i continuem tenint 11 monedes des del peu fins a cada extrem.  

 
 

 
 

Per resoldre’l heu de suprimir les monedes a i c i passar la moneda b al peu de la creu.  
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