
 

A la Idoia li agrada moltíssim llegir; llegeix tot el que cau a les seves mans; sap perfectament que 

quan més llegeixi tindrà més vocabulari, noves idees, somnis, il·lusions, expectatives... 

La lectura obre els ulls a nous camins, noves vies de coneixement, desperta la curiositat, fa 

imaginar, gaudir, vibrar, somniar, sentir, emocionar-se... 

Un dia uns amics dels seus pares li van parlar d’una biblioteca particular d’un senyor molt gran 

de la ciutat. Aquest senyor era un científic i escriptor que tenia més de 90 anys i feia poc temps 

havia obert les portes de la seva casa i de la seva biblioteca a qui sabés gaudir i valorar els llibres. 

Podia anar qualsevol i remenar i remenar per les estanteries i les lleixes plenes de llibres de totes 

les èpoques. La Idoia  en quan ho va saber es va fer una de les visitants més assídues i gaudia 

cada cop més amb tot el que veia i llegia. 

Un dia es va enfilar a una escala per veure uns llibres que estaven en les lleixes més altes. Hi 

havia pergamins d’època medieval, papirs escrits en jeroglífic dels antics egipcis, documents 

molt antics en papers de diferents gruixos i textures...La Idoia estava tant emocionada que no 

es va adonar que una capsa trontollava entre l’equilibri i l’estabilitat; sense adonar-se’n  la capsa, 

la Idoia i els papers van quedar a terra ben escampats... 

Una mica estabornida va fer per incorporar-se, estava segura que al damunt del cap li havien 

caigut kg i kg de papers de totes les èpoques... 

Va agafar un llibre que reposava sobre les seves cames i parlava del sistema mètric decimal: 

-Matemàtiques! -va pensar la Idoia 

Aleshores per una estranya connexió deguda al cop la Idoia va començar a pensar en: kilograms, 

grams, mil·límetres, metres...estava entre adormida i desperta reposant sobre la catifa verda de 

la sala biblioteca... 

En el somni... 

La Idoia comptava papers tipus folis; en tenia 50 ben apilats un sobre l’altre. Va mesurar el gruix 

de la pila. El regle marcava 7 mil·límetres. Va pensar: quant mesurarà un únic foli? Un foli mesura 

m=             ( en mil·límetres) 

Va agafar la pila de 50 folis i la va pesar en una balança de cuina. La balança marcava: 300g. 



Va pensar: quant pesa un únic foli? Un foli pesa n=            ( en grams) 

Després va agafar una mena de papirs egipcis i els va posar un sota l’altra; semblava que seguien 

una història per a ella indesxifrable. Va mesurar un papir i feia 32cm. Si tenia 5 papirs un sota de 

l’altre. Quina mesura feia tota la fila de dalt a baix? La mesura de tota la columna és 

 p=            ( en metres) 

Dins una capsa va trobar uns pergamins escrits amb una lletra molt estranya; semblaven 

abreviatures, totes les paraules tenien accents o una mena de barrets decoratius. Tots estaven 

ben enrotllats en forma de cilindre i lligats amb un cordill. La Idoia sabia molt bé que un cilindre 

amaga el número pi que és un decimal que té infinites xifres i no és periòdic. 

Si estàs d’acord amb el que pensa la Idoia a q li dones el valor 1 i si penses que és un decimal 

exacte a q li dones el valor 2 i si penses que q és un decimal periòdic a q li dones el valor 3. 

q =  

La Idoia mirant el papir egipci que tenia al davant va començar a imaginar-se mòmies egípcies. 

Quants metres de cinta necessitaven per embolicar una persona? La Idoia mira en un llibre i 

troba que per embolicar un home de mida estàndard necessitaven 100 pams de cinta. 

Si sabem que 1 pam són 20 cm. Quants centímetres necessitaven per embolicar aquest home? 

Als centímetres necessaris li direm r. 

r =             ( cm necessaris per embolicar un home) 

A la mesura de r expressada en metres li direm s 

s =              ( metres necessaris per embolicar un home) 

En una lleixa hi havia llibres  que parlaven dels egipcis i altres llibres. Hi havia 12 llibres dels quals 

3 parlaven dels egipcis. Quina fracció representen els llibres egipcis respecte dels 12 llibres? Al 

número decimal que representa la fracció anterior l’anomenem t 

t= 

la Idoia mira el rellotge i veu que ha estat a la biblioteca 6 hores. Quina fracció del dia ha estat 

la Idoia a la biblioteca ( un dia té 24 hores). Al número decimal corresponent a la fracció anterior 

l’anomenem u. 

u= 

Si la Idoia hagués estat 8 hores. Quina fracció del dia representaria? Quin número decimal 

expressa aquesta fracció? Aquest decimal és periòdic o exacte? Si és exacte diem que v= 1 i si és 

periòdic diem que v= 2 

v= 

Al número que es va repetint l’anomenem període. Quin és el període? 

w=              ( període del nombre decimal anterior) 

calcula: m + n + p + q + r + s + t + u + v + w - 0,24 

de resultat ha de sortir 2034 



 

 

 


