
Quin és el mcm dels números 2, 3, i 5? Percudim-ho! 

 

Aquesta activitat, que fa confluir música i matemàtiques, consisteix en trobar el mínim comú 

múltiple (mcm) de 2, 3 i 5 a través de la percussió corporal.  

 

Els continguts que es treballen són els següents:  

 

- Matemàtiques: numeració, múltiples (i divisors), mínim comú múltiple (mcm). 

- Música: lectura rítmica, pulsació, regularitat i precisió rítmica, percussió corporal. 

 

Comencem treballant amb el número 2 (vegeu un exemple a la pàgina final). Presentem als 

alumnes una partitura de percussió corporal de 30 pulsacions. Els expliquem que cada símbol 

correspon a la percussió d’una part diferent del cos. D’aquesta manera trobem:  

 

                  Picar el pit, mà dreta i després mà esquerra.  

 

                   Picar de mans. 

 

 

                                 Picar cuixes, mà dreta i esquerra.  

 

 

           Picar amb el peu. 

 

 

Si el nivell dels alumnes ho permet, podem fer la lectura rítmica de la partitura, on les 

pulsacions han d’estar marcades amb números, per tal de fer coincidir sempre la picada de 

mans amb els múltiples, en aquest cas del número 2 (2, 4, 6, 8...fins arribar al 30).  Si els 

alumnes no poden llegir la partitura, els l’ensenyem per imitació; d’aquesta manera treballem 

la memòria rítmica. Una vegada apresa, a part de fer la percussió corporal s’ha de comptar fins 

a 30 (seguint la pulsació). 

Seguidament ensenyem la percussió corporal del número 3, on els múltiples del número 3 

(3,6,9...fins al 30) també coincideixen amb la picada de mans. 

 

Dividim la classe en dos grups, files encarades, una pica la percussió corporal del número 2 i 

l’altra la del número 3. Cada vegada que hi hagi un múltiple comú picarem de mans a la 

vegada. La primera vegada que ho fem, trobarem el mcm de 2 i de 3, és a dir, el número 6. 

També podem descobrir-hi altres múltiples comuns (12, 18, 24, 30). 

 

Tot seguit aprenem la percussió corporal del número 5, on els seus múltiples també 

coincideixen amb la picada de mans. Encarant dues files podem trobar el mcm de 2 i 5 (10), o 

bé de 3 i 5 (15 i 30).  

 

Finalment, disposem als alumnes en tres files, dues paral·leles i una perpendicular (en forma 

de C), i cada fila pica la percussió corporal d’un dels números (2, 3, 5). Quan ens trobem tots 

picant de mans haurem trobat el mcm dels números 2, 3 i 5. Recordar que hem d’anar 

comptant fins a 30 seguint la pulsació per tal de saber en quin número han picat de mans les 

tres files a la vegada.  

 

Podem projectar la imatge dels ritmes (vegeu el darrer full), on s’hi pot observar les tres 

partitures de percussió corporal superposades per tal de veure en quins números coincideixen 

les picades de mans, per tant, quin és el mcm dels números 2, 3, i 5. 



 Variants 

 

1) Una variant d’aquesta activitat seria que enlloc d’utilitzar la percussió corporal es 

fessin servir les notes sol, mi, do i do’. D’aquesta manera es treballaria també el 

concepte d’acord.  

El procediment seria el mateix però la partitura es podria canviar per les notes, fent 

que la picada de mans coincideixi sempre amb la nota sol. D’aquesta manera sempre 

que tots cantéssim la nota sol estaríem trobant els múltiples d’un número (o els 

múltiples de dos o més números si és el cas).  

 

2) Una segona variant seria que ens poséssim en rotllana i féssim una cadena (comença 

un i segueix el de la seva dreta i així successivament). Cada un pica el ritme d’una 

pulsació mentre diu el número que li correspon. Si ho fem amb el ritme del número 2, 

llavors ens adonem que els que han picat de mans són els del 2, 4, 6, 8, etc. Si repetim 

l’activitat amb els ritmes del 3 i del 5 (i sempre comencem per la mateixa persona), 

descobrirem que l’única persona que ha picat de mans les 3 vegades (amb el 2, el 3 i el 

5) és el que li ha tocat el número 30 (que és el mcm, per tant, d’aquests tres números). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


