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editorialeditorial

Ens trobem davant d’un nou número de la revista NouBiaix, el 49, en el qual hem donat
protagonisme a aportacions que situen les matemàtiques com a element clau en contextos
diversos: el repartiment de recursos, el disseny, l’art, la música i el joc. Aquests contextos es-
tan molt presents en la vida social i poden donar resposta a la demanda de situacions d’apre-
nentatge riques, variades i rellevants per a l’alumnat.

De la lectura atenta dels articles presents en aquest volum, els i les docents en podran extreu-
re tant idees generals que podran concretar en funció de les condicions d’implementació i
de la seva pròpia experiència, com exemples complets prêt-à-porter que haurien de poder
incorporar sense gaire dificultat ´i de ben segur amb molt bons resultats´ a la seva pràctica
a l’aula.

En relació amb l’article amb el qual obrim aquest nou número de la revista NouBiaix, «Com
dividir quan no n’hi ha prou per a tothom? El problema de les emissions de CO2», cal, en
primer lloc, presentar les nostres disculpes més sinceres tant als seus autors, Cori Vilella i José
Manuel Gómez, com a tots els nostres lectors i lectores. A causa d’una errada imperdonable
en el procés d’edició, el seu article, tot i haver estat revisat, acceptat i ressenyat en l’editorial,
per alguna causa incomprensible va «desaparèixer» de la versió impresa. Una errada que és
només nostra com a responsables finals de l’edició de la revista i per la qual reiterem la nostra
petició de disculpes.

Recuperem, ara sí, l’article en qüestió i en reproduïm aquí la ressenya que ja figurava en el nú-
mero anterior. En el seu article, Cori Vilella i José Manuel Gómez posen fil a l’agulla per aportar
un enfocament matemàticament rigorós a un problema pràctic força habitual, conegut com
el problema de la fallida, en el qual es tracta d’establir el mecanisme més just per repartir
una certa quantitat d’un recurs concret (herència, embargament, quota pesquera, etc.) entre
tots els agents que el demanen, quan la quantitat total de les demandes supera la quantitat
disponible del recurs que s’ha de repartir. Es presenten quatre mecanismes diferents aplicats
habitualment en aquestes situacions i es comparen els resultats que assigna cadascun d’ells
a cada agent demandant, intentant establir de manera qualitativa el grau de justícia present
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en cada cas, a partir del compliment o no de fins a cinc regles relatives a l’equitat en el repar-
timent. L’exemple concret al qual s’apliquen els mecanismes indicats, el de les emissions de
CO2, de gran actualitat i summa importància, és ideal per il¨lustrar el guany de qualitat en la
presa de decisions que comporta incorporar criteris matemàtics per sobre d’altres de tipus
polític.

El segon article presenta una activitat de classe sobre el disseny d’un tipi per a una classe de
segon d’ESO amb materials i el GeoGebra. Èdgar Ribot-Llobet i Neus Heras fan una contribu-
ció magnífica a la necessitat, no sempre ben entesa, de presentar al nostre alumnat activitats
realment competencials, en les quals es parteix d’una situació problemàtica contextualitzada
en un entorn conegut pels alumnes però encara poc determinada. Això promou la necessi-
tat de formular noves qüestions per abordar el problema, fer estimacions per concretar les
mesures del producte que es vol dissenyar, utilitzar un conjunt de coneixements i habilitats
adquirits prèviament i desenvolupar-ne de nous amb l’ajuda del professorat, etc. Sens dubte,
exemples com aquest poden servir a molts docents per decidir-se a desenvolupar les seves
pròpies situacions d’aprenentatge, que tan necessàries hauran de ser amb el nou currículum.

En el seu article sobre tallers de creativitat per a alumnes de primària, Queralt Viladevall, Sal-
vador Linares i Joan Carles Ferrer posen el focus en una qualitat que massa sovint el sistema
educatiu tendeix a soterrar amb el pes de la precisió, el formalisme i el rigor mal entesos, de
manera més o menys activa i decidida o passiva i no volguda.

Ens presenten una experiència ja experimentada i amb prou detalls i recursos per ser direc-
tament implementada a les aules. En aquesta experiència, les matemàtiques apareixen al
costat d’activitats diverses, com la lectura d’un conte, el treball amb dibuixos i il¨lustracions i
l’assaig i error, dins d’un treball específic de desenvolupament de la creativitat i la producció
d’idees disruptives.

Segueix un article també sobre la creació artística i les matemàtiques, on Toni Sellarès ens
obsequia amb una aproximació molt entenedora als mons impossibles d’Escher, disseccio-
nant geomètricament els elements que l’artista neerlandès utilitzava com a base de les seves
obres. Així podem aconseguir presentar de manera racional allò que a qualsevol observador
no entrenat geomètricament li sembla simplement impossible. De ben segur que tenim a
les nostres aules força estudiants que podran aproximar-se d’una manera molt més clara i
precisa a l’obra d’aquest artista peculiar i eixamplaran així la seva concepció de la geometria.
A més, podrem treballar el problema de la representació plana de la realitat espacial, amb
els artificis que aporten les matemàtiques per abordar-la i les argúcies visuals que aquests
artificis permeten.

De la pintura passem a la música en el quart article d’aquest número. Miquel Albertí ens
mostra un nou i interessant exemple de la relació entre la música, la física i les matemàtiques
en un estudi original sobre l’afinació en les guitarres amb trasts no paral¨lels. Mostrar al nostre
alumnat contextos tan diversos com sigui possible on les matemàtiques expliquin i mode-
litzin allò que veiem (o, en aquest cas, sentim) és sens dubte una manera molt interessant
de posar en valor la necessitat dels coneixements matemàtics en àmbits professionals molt
diversos, un fet no sempre ben entès per la nostra societat.
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Guillem Bonet enceta amb el seu article una petita sèrie sobre les matemàtiques al billar. Un
cop més, estem davant d’un estudi interessant sobre una situació lúdica ´o esportiva´ que
es pot experimentar amb objectes materials o amb simuladors virtuals. L’autor fa malabars
amb una seqüència de qüestions de cinemàtica, geometria i divisibilitat, i mostra un procés
molt ric de matemàtiques experimentals on es modelitzen situacions físiques amb models
geomètrics i configuracions geomètriques amb sèries de lletres i taules de nombres, fins a
arribar a una inversió total on les taules de billar s’utilitzen com a models per calcular el mí-
nim comú múltiple de dos nombres i la suma de fraccions. Esperem amb delit les entregues
següents d’aquesta sèrie.

Tanquen el número dos articles de l’apartat «Seccions». Una nova proposta de problemes per
pensar d’un minut a una hora de Jordi Deulofeu, sens dubte un dels nostres col¨laboradors
més fidel i regular. També inaugurem la nova secció «Aprendre matemàtiques amb jocs de
taula», a càrrec de SET, Grup de Jocs d’ABEAM, que s’estrena precisament presentant-nos el
joc SET, que dona nom al grup.

Amb aquest SET al quadrat tanquem el número 49, esperant que us resulti tan interessant
com ens ho ha semblat a nosaltres. Quedem a les portes del proper número 50, que arribarà
amb l’any 2023 encetat i amb més de trenta anys de vida per celebrar, vint dels quals amb el
format actual com a NouBiaix!
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Com dividir quan no n’hi ha
prou per a tothom?
El problema de les
emissions de CO2

José Manuel Giménez-Gómez i Cori Vilella-Bach
Departament d’Economia i Departament de Gestió d’Empreses

ECO-SOS, Universitat Rovira i Virgili

Resum Abstract

En situacions en què els recursos disponibles
no són suficients per satisfer les demandes de
tothom, la teoria dels problemes de demanda
tracta d’introduir certa objectivitat i justícia en

la distribució dels recursos. Aleshores, es
defineixen diferents maneres (regles) de

repartir la quantitat disponible de recursos i
l’aplicació de les regles es defensa no pel

repartiment final del recurs, sinó per la
filosofia del repartiment (axiomes). Aquest

article se centra en l’aplicació del repartiment
d’emissions de CO2 per mostrar com funciona

l’art de repartir recursos escassos.

In situations where the available resources are
not sufficient to satisfy all demands, the
conflicting claims theory seeks to introduce
some objectivity and fairness into their
distribution. Thus, different ways of distributing
the available quantities (rules) are defined, and
their application is upheld, not by the final
distribution of the resource, but by the
philosophy of allocation (axioms). This article
focuses on the application of CO2 emission
sharing to show how the art of allocating scarce
resourcesworks.

1. Introducció

El canvi climàtic es pot veure com el resultat d’una fallida pressupostària de carboni sense
resoldre. Limitar el CO2 acumulat global a 1.440 gigatonelades (Gt), durant el període 2000-
2050 produiria una probabilitat del 50% de superar els 2 ˝C de temperatura mitjana per
sobre dels nivells preindustrials [11]. Tot i així, s’estima que les emissions acumulades mun-
dials per al període en qüestió oscil·laran entre 1.758 i 2.736 Gt [13]. En conseqüència, la go-
vernança ambiental es trobarà en una situació de fallida del carboni: si seguim actuant com
fins ara, l’any 2050 els països hauran reclamat més emissions acumulades (1.758-2.736 Gt)
de les que hi ha disponibles.
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Situacions com aquesta es coneixen com a problemes de demanda, els que es donen quan
un grup de persones reclamen un cert dret sobre un bé comú i la quantitat del bé que s’ha de
repartir no és suficient per satisfer la demanda de tots els agents. Aquest tipus de problemes
han preocupat la societat des de fa segles. A l’època d’Aristòtil ja hi havia documents que
parlaven d’aquest tema i els exemples procedents del Talmud, l’antiga llei dels jueus, de Mai-
mònides, que descriurem més endavant, també en són un exemple de l’època medieval. No
obstant això, el primer treball formal sobre aquesta problemàtica és l’article de Barry O’Neill
(1982) [14].

Com s’hauran de repartir els recursos que tenim? Utilitzarem regles de repartiment que asso-
cien a cada problema de demanda un repartiment dels recursos que tenim entre els agents.
El nostre objectiu és trobar una regla de repartiment que s’adapti tan bé com sigui possible a
cada situació. Per aquest motiu, analitzarem algunes de les regles més importants que s’han
estudiat en la bibliografia sobre aquest tema i formularem algunes propietats, anomenades
axiomes, que voldrem que les regles satisfacin. Volem comparar les regles amb les propietats
que satisfan i buscar les regles que satisfan les propietats desitjades en cada situació. El cas
més conegut d’aquest tipus de problema és el d’una empresa que fa fallida, conegut en la
literatura com un bankruptcy problem, i el seu valor de liquidació no és suficient per assumir
les demandes dels seus creditors. No obstant això, aquest model es pot aplicar a molts altres
casos, com podrien ser el repartiment de pressupostos per part del Banc Mundial als diferents
països, el repartiment d’ajut humanitari per part de la Creu Roja en situacions de guerra o
de desastres naturals. També, en el marc universitari, quan els diferents grups de recerca
demanem diners a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per als nos-
tres projectes de recerca, com s’han de repartir? També s’ha aplicat aquesta metodologia a
diferents temes ambientals, com ara la reducció de les quotes de pesca [9], el repartiment de
les possibles emissions de CO2 que poden fer els països [5] i [4] i la distribució del pressupost
de sanitat de la Generalitat de Catalunya [16]. La regla més coneguda i potser fins i tot la
més utilitzada és la regla proporcional, on els recursos es reparteixen proporcionalment a
la demanda de cada agent. Aquesta regla ja va ser utilitzada per Aristòtil i sempre s’ha fet
servir molt de manera natural. Però hi ha motius per pensar que aquesta és la millor? De
fet, a part d’Aristòtil, hi ha literatura molt antiga, en particular el Talmud, on es poden trobar
exemples numèrics en els quals posteriorment s’han inspirat diverses regles de repartiment
que difereixen de la proporcional.

En aquest article expliquem la distribució de les emissions de CO2 entre diferents regions
mitjançant aquesta teoria. Concretament, la dotació (els recursos que s’han de distribuir)
és el pressupost de carboni disponible. Utilitzem el model probabilístic de [11], on es pro-
porcionen diferents pressupostos de carboni amb diferents riscos associats per al període
2000-2050. En aquest cas, els agents que reclamen els recursos estan representats pels països
emissors i el pressupost de carboni disponible no pot satisfer plenament la suma de les seves
demandes globals. Les demandes dels països s’aproximen a les projeccions d’emissions fetes
pel Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) per a diferents regions del món [13]: concretament, suposem que el compor-
tament més natural dels països, en un marc de fallida del carboni, seria reclamar les seves
emissions màximes (per a més informació, vegeu [5]).
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2. El problema de les demandes de CO2

Formalment, al model dels problemes de demanda tenim una quantitat E P R` d’un recurs
infinitament divisible (endowment).1 Aquest és el recurs del qual disposem i que volem re-
partir entre un grup de N “ t1, . . . ,nu agents que tenen unes demandes sobre aquest recurs
(claims): ci P R` és la demanda de l’agent i P N. Cal destacar que els agents no poden recla-
mar la quantitat del recurs que vulguin: les demandes han de ser justificades o hi ha d’haver
uns drets adquirits per cada agent, que generalment han d’estar avalats per documents le-
gals. Per completar el model hem de dir que la quantitat del recurs de què disposem no és
suficient per satisfer totes les demandes dels agents, ja que, en cas contrari, si tinguéssim re-
cursos suficients per satisfer a tothom, el repartiment es resoldria trivialment. Per tant, podem

definir un problema de demanda com un parell pc,Eq P RN` ˆ R` tal que
nř

i“1
ci ě E.2 Alguns

dels treballs referents de problemes de demanda són [17] i [18]. En el cas de dos agents, el
problema es pot representar de manera molt senzilla i podem identificar en cada cas, segons
les demandes de cada un, quins serien els possibles pagaments que podríem fer. Per a més
detalls, es pot consultar [6].

En l’aplicació del model anterior al repartiment del CO2, el pressupost de carboni disponible
s’obté del treball de [11]. Concretament, considerem tres pressupostos diferents de carboni
per al període 2000-2050: aq 1.440 Gt de CO2, que corresponen a una probabilitat del 50% de
superar el llindar de 2 ˝C; bq 1.000 Gt de CO2, que corresponen a una probabilitat del 25 %, i
cq 745 Gt de CO2, que corresponen a una probabilitat 0 de superar el llindar. Per tant, el recurs
que s’ha de dividir entre els agents és la quantitat de diòxid de carboni.

Figura 1. Agrupació dels països en quatre regions.

1. En el nostre cas, considerem que el recurs que s’ha de dividir és perfectament divisible i homogeni. No
obstant això, hi ha moltes situacions reals en les quals tant el recurs que s’ha de repartir com les demandes són
unitats idèntiques i indivisibles. Per tant, en aquests casos les regles han d’assignar un nombre d’unitats enteres
d’aquest recurs a cada agent. Podem pensar, per exemple, en la distribució de les llistes d’espera per a cirurgies als
hospitals, en la distribució de visats per als immigrants o, com ens trobem recentment, en la distribució de vaccins
entre la població en un moment de pandèmia. En aquests casos s’apliquen models de prioritat. Per a mes informació,
podeu consultar els treballs de [12], [8] i [2].

2. Observem que permetem la igualtat
nř

i“1
ci “ E, tot i que en aquest cas totes les demandes podrien ser

satisfetes.
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El conjunt de demandants (els agents) està format pels quatre grups mundials de l’IPC Special
Report on Emissions Scenario, SRES que normalment es consideren en models climàtics: paï-
sos de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OECD) del 1990
(OECD90), Àsia (ASIA), Àfrica i Amèrica Llatina (ALM) i països en curs de canvis econòmics
(REF). Podem veure les agrupacions dels països a la figura 1.

Per definir les demandes dels agents utilitzarem les dades del futur acumulat de CO2 pro-
jectat que es poden trobar al SRES [13] com a valoració del que poden reclamar els paï-
sos. Concretament, ens situem en l’escenari on els països reclamen el màxim que poden. En
aquest cas, les emissions acumulades mundials ascendiran a 2.736 Gt de CO2 el 2050 (una
xifra superior a qualsevol dels tres possibles escenaris previstos).

Com podem observar a la taula 1, la suma de les demandes dels quatre països és de 2.736
Gt de CO2. En tots tres escenaris aquesta xifra supera la quantitat que s’ha de repartir, E. Per
tant, tenim un problema de demanada en els tres escenaris considerats.

Taula 1. El problema de les demandes de CO2 acumulades. La primera fila mostra els tres possibles escenaris i,
entre parèntesi, les probabilitats d’excedir els dos graus en cadascun d’ells. A la segona i la tercera files tenim els
quatre grups de països amb les seves demandes corresponents.

Recursos E Gt CO2 1.440 (50 %) 1.000 (25 %) 745 (0 %)

Agents N REF ALM OECD90 ASIA

Demandes c 300,36 618,78 768,47 1.048,57

3. Com es pot repartir? Regles

Una vegada tenim identificades totes les parts del problema de repartiment (recurs dispo-
nible i demandes dels agents), s’ha de decidir com s’ha de fer la distribució d’aquest recurs
entre els demandants. En aquest sentit, hi ha literatura molt antiga, en particular el Talmud
(antiga llei dels jueus), on ja es poden trobar exemples numèrics en els quals posteriorment
s’han inspirat diverses regles de repartiment.

Formalment, una regla assigna a cada problema de demanda pc,Eq un vector de repartiment
ϕpc,Eq P Rn tal que ha de verificar dues condicions:

‚ Cada component ha de ser acotada per la demanda de cada agent, i. e. 0 ď ϕjpc,Eq ď
cj , @j “ 1,...,n.

‚ Ser eficient, i. e.
ř

j ϕjpc,Eq “ E.

D’entre totes les regles proposades en la literatura, les més analitzades són: la proporcional,
la igualitària en guanys restringida, la igualitària en pèrdues restringida i la Talmud [7].
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La regla més coneguda, ja proposada per Aristòtil i sempre molt utilitzada de manera natural,
és la proporcional. Aquesta regla recomana un repartiment de les emissions de CO2 propor-
cional a la demanda de cada agent. Formalment, la regla proporcional, P, assigna a cada
problema de demanda pc,Eq el vector Ppc,Eq tal que per a cada agent i P N, Pipc,Eq ” Eř

cj
ci.

Una altra regla bastant natural seria repartir de manera igualitària les emissions totals de
CO2 a tots els agents, però en aquest cas la regla ignoraria les demandes dels agents i els
tractaria a tots de manera igual; és el que s’anomena regla de divisió igualitària. No obstant
això, el problema amb aquesta regla sorgeix quan els agents no tenen la mateixa demanda.
Notem que, entre altres motius, aplicant aquest principi podríem assignar a algun agent una
quantitat superior al que demana i això no satisfaria la definició de la regla. Aleshores es
defineix la regla igualitària en guanys restringida [10], que proposa un repartiment igualitari
de les emissions de CO2 a cada agent sense que ningú pugui rebre més del que demana.
Formalment, la regla igualitària en guanys restringida (CEA, de l’anglès constrained equal
awards), assigna a cada problema de demanda pc,Eq un vector CEApc,Eq tal que per a cada
agent i P N, CEAipc,Eq ” mı́ntci,bu, on b és escollit per tal que

ř
mı́ntci,bu “ E. De la mateixa

definició podem deduir que aquesta regla afavoreix els agents que tenen una demanda més
petita.

Una regla relacionada amb l’anterior és la regla igualitària en pèrdues restringida. Aquesta
regla també té l’objectiu de ser igualitària, però, en aquest cas, en lloc de basar-nos en el
repartiment igualitari de les emissions totals de CO2, ens centrarem en el repartiment igua-
litari de les pèrdues, és a dir, la quantitat d’emissions de CO2 que cada demandant deixa
de rebre del que reclama. Si volem pèrdues igualitàries per a tots, això pot donar lloc que
alguns agents rebin quantitats negatives i això seria incompatible amb la noció de la regla,
que requereix que els repartiments siguin no negatius. Per tant, la regla proposarà pèrdues
màximament igualitàries sense que ningú pugui tenir un pagament negatiu. Formalment,
la regla igualitària en pèrdues restringida (CEL, de l’anglès constrained equal losses) assig-
na a cada problema de demanda pc,Eq un vector CELpc,Eq tal que per a cada agent i P N,
CELipc,Eq ” máxtci ´ b,0u, on b és escollit per tal que

ř
máxtci ´ b,0u “ E.

Observem que, a diferència de la CEA, aquesta regla afavoreix els agents amb demandes més
grans.

L’última regla que aplicarem a aquest cas és la regla del Talmud. Aquesta regla combina les
dues anteriors, la CEA i la CEL. Concretament, pren la meitat de les demandes agregades
com a punt de referència. Si la meitat del total de les demandes és inferior a la quantitat
disponible d’emissions totals de CO2, s’aplica la CEA a les demandes mitjanes; mentre que, en
cas contrari, cada regió rep la meitat de les seves demandes més la quantitat recomanada per
la CEL. Formalment, la regla del Talmud, T, [1] recomana per a cada problema de demanda
pc,Eq un vector Tpc,Eq tal que per a cada agent i P N, Tipc,Eq ” CEAipc{2,Eq si E ď C{2; o
Tipc,Eq ” ci{2 ` CELipc{2,E ´ C{2q si E ě C{2.

La taula 2 resumeix la comparació entre les regles proposades per cada un dels tres escenaris
de carboni considerats. Tal com hem esmentat, hem considerat quatre regions de països i
l’emissió de CO2 per a un període de cinquanta anys en tres escenaris diferents.
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Taula 2. Assignació de les emissions totals de CO2. A la primera columna tenim els tres escenaris considerats i,
entre parèntesis, la probabilitat d’excedir el llindar de 2 ˝C [11]. La resta de columnes mostren les assignacions reco-
manades per cada regla en cadascun dels possibles escenaris. Les files proporcionen les assignacions recomanades
per a cadascuna de les regions considerades.

Demandes: REF = 300,36; ALM = 618,78; OECD90 = 768,47; ASIA = 1.048,57

Emissions CO2 Regions P CEA CEL T

E = 1.440 Gt
(50 %)

REF 158,07 300,36 000,00 150,18

ALM 325,65 379,88 286,84 309,39

OECD90 404,43 379,88 436,53 384,24

ASIA 551,84 379,88 716,63 596,20

E = 1.000 Gt
(25 %)

REF 109,77 250,00 000,00 150,18

ALM 226,15 250,00 140,17 283,27

OECD90 280,86 250,00 289,86 283,27

ASIA 383,22 250,00 569,96 283,27

E = 745 Gt
(0%)

REF 081,78 186,25 000,00 150,18

ALM 168,48 186,25 055,17 198,27

OECD90 209,24 186,25 204,86 198,27

ASIA 285,50 186,25 484,96 198,27

A més a més, per afavorir la interpretació d’aquest resultats la figura 2 proporciona la repre-
sentació de cada assignació en funció de les demandes de cada regió.
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Figura 2. Representació de barres de les assignacions rebudes per cada regió amb E = 1.440, E = 1.000 i
E =745. Les barres blanques (les més amples) representen les demandes de cada regió. Les barres més estretes
mostren la quantitat d’emissions de CO2 recomanada per cadascuna de les regles introduïdes: P(gris), CEA (groc),
CEL (verd), T (marró). Els percentatges indiquen l’import relatiu de les demandes satisfetes per cada regla.
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4. Com s’ha de repartir? Principis socialment admissibles

Existeixen en la literatura una gran quantitat d’axiomes o propietats per a l’anàlisi axiomàtica
de les regles esmentades anteriorment. L’objectiu principal d’aquesta anàlisi és identificar
cada regla amb un conjunt de propietats ben definides, de manera que seleccionar una regla
significa resoldre el problema aplicant aquests principis d’equitat i operatius, que tradueixen
un cert valor de judici sobre els resultats distributius (vegeu [7]).

A continuació introduïm algunes de les propietats més considerades i fàcilment admissibles.
Per obtenir més detalls i un conjunt complet de les definicions matemàtiques dels principis
d’equitat i les seves implicacions, vegeu [15].

Igual tractament d’iguals. Implica que les regions amb demandes iguals han de rebre la
mateixa assignació de CO2. Formalment, per a cada problema de demanda pc,Eq i cada agent
ti,ju Ď N, si ci “ cj , llavorsϕipc,Eq “ ϕjpc,Eq.

Anonimat. Indica que la quantitat de CO2 rebuda per una regió ha de dependre només de
la seva demanda, i no de la seva identitat. Formalment, per a cada pc,Eq, cada π P ΠN i cada
agent i P N, ϕπpiqppcπpiqqiPN,Eq “ ϕipc,Eq, on ΠN és el conjunt de totes les permutacions de N.

Preservació de l’ordre [1]. Aquesta propietat requereix respectar l’ordre de les demandes,
és a dir, si la demanda d’una regió i és almenys tan gran com la d’una altra regió j, la regió
i hauria de rebre i perdre almenys tant com la regió j. Formalment, per a cada pc,Eq i cada
agent i,j P N tal que ci ě cj , llavors ϕipc,Eq ě ϕjpc,Eq i ci ´ ϕipc,Eq ě cj ´ ϕjpc,Eq.

Autodualitat [1]. Implica que el problema de dividir «les emissions de CO2 disponibles» o «les
emissions de CO2 que no es poden fer» hauria de donar els mateixos repartiments. Formal-
ment, per a cada problema de demanda pc,Eq i cada agent i P N,ϕipc,Eq “ ci ´ϕipc,řiPN ci ´
Eq. Penseu, per exemple, en E “ 1.440, de manera que L “ 2.736,18-1.440 = 1.296,18. Des-
prés,Ppc,Lq “ p142,29; 293,13; 364,04; 496,73q, de manera que l’assignació proposada s’obtin-
dria restant les pèrdues sofertes de les demandes, c ´ Ppc,Lq “ p300,36; 618,78; 768,47;
1.048,57q ´ p142,29; 293,13; 364,04; 496,73q “ p158,07; 325,65; 404,43; 551,84q, que coinci-
deix amb el Pproposat per al repartiment (vegeu la taula 2). La conveniència d’aquest principi
prové del fet que els països podrien considerar l’assignació de carboni com un premi (CO2

que poden emetre) o com una pèrdua (CO2 que no poden emetre). En ambdós casos, tant
si es negocien adjudicacions com si es produeixen pèrdues, el resultat és el mateix per a les
regles que compleixen aquest principi. En un context de negociacions internacionals aquest
principi resulta molt convenient per facilitar acords. A més, aquesta propietat implica que cap
regió rebrà més de la meitat del que reclama si la resta de regions encara no han rebut la seva.

Invariància respecte de les demandes truncades [3]. Aquesta propietat fa referència al
llindar superior de les emissions de CO2 per a cada regió. Ens diu que les demandes que su-
peren el pressupost mundial de CO2 no haurien de ser considerades. Per tant, l’assignació no
hauria de dependre d’aquest excés de demanda que és superior a la quantitat total que s’ha
de dividir. Formalment, per a cada problema de demanda pc,Eq i cada agent i P N, ϕipc,Eq “
ϕipmı́n tci,EuiPN ,Eq. Per tal de veure què implica aquesta propietat en el nostre problema,
podem analitzar les regles proposades a la taula 2 en dos casos diferents. Tingueu en compte
que quan el pressupost és de 1.000 Gt de CO2, el truncament de les demandes implica que
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sia redueix la seva demanda de 1.048,57 a 1.000. Sota aquest supòsit obtenim la taula 3. Com
podeu observar, no hi ha grans canvis, però totes les regions augmenten les seves assigna-
cions una mica, excepte sia, que disminueix la quantitat que rep per totes les regles, excepte
amb la CEA i la T. Així doncs, aquesta propietat ajuda els agents a tenir una connexió més
estreta amb la capacitat d’enfonsament de l’atmosfera.

Taula 3. Invariància respecte de les demandes truncades amb E = 1.000.

Demandes inicials: REF = 300,36; ALM = 618,78; OECD90 = 768,47; ASIA = 1.048,57

E “ 1,000 P CEA CEL T

REF 109,77 250 0 150,18

ALM 226,15 250 140,17 283,27

OECD90 280,86 250 289,86 283,27

ÀSIA 383,22 250 569,96 283,27

Per invariància respecte de les demandes truncades:

Demandes ajustades: REF = 300,36; ALM = 618,78; OECD90 = 768,47; ASIA = 1.000

REF 111,76 250 0 150,18

ALM 230,23 250 156,36 283,27

OECD90 285,93 250 306,05 283,27

ÀSIA 372,08 250 537,58 283,27

La taula 4 ens mostra quins dels principis esmentats prèviament es compleixen per a les
regles proposades. Com podem veure a la taula 4, el Talmud és l’única regla que compleix
totes les propietats desitjades.3

Taula 4. Propietats i regles. La taula mostra els principis que compleixen les regles considerades. Cada columna
correspon a una regla, mentre que cada fila correspon a un principi proposat. Els resultats d’aquesta taula es poden
trobar a [18].

Propietats/regles P CEA CEL T

Igual tractament d’iguals Sí Sí Si Si

Anonimitat Sí Sí Sí Sí

Preservar l’ordre Sí Si Sí Sí

Autodualitat Sí No No Sí

Invariància respecte de les demandes truncades No Sí No Sí

3. Aquest resultat es pot trobar a [18].
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5. Conclusions

Aquest treball proporciona una introducció al problema de repartir recursos escassos mit-
jançant el cas de l’assignació d’emissions de CO2. En situacions en què la quantitat que hi
ha disponible d’un recurs no és suficient per satisfer les demandes de tothom, la teoria dels
problemes de demanda tracta d’introduir certa objectivitat i justícia en la distribució dels
recursos.

Aleshores, es defineixen diferents maneres de repartir la quantitat disponible i les seves re-
gles, i l’aplicació de les regles es defensa no pel repartiment final del recurs, sinó per la filo-
sofia del repartiment, els axiomes. A més de l’enfocament axiomàtic d’aquest tipus de pro-
blemes que hem plantejat aquí, la literatura proposa també altres aproximacions, com ara
l’anàlisi mitjançant la teoria de jocs o, més recentment, l’estudi de xarxes.
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Resum Abstract

L’objectiu d’aquest article és explicar el
desenvolupament i l’avaluació d’una activitat

d’aula competencial en la qual els alumnes
hauran d’utilitzar els seus coneixements de
geometria per resoldre un problema en un

context no matemàtic amb el suport
del GeoGebra.

The aim of this article is to explain the
development and the evaluation of a
competency-based classroom learning activity
in which students are required to use their
knowledge of geometry to solve a problem in a
non-mathematical context using GeoGebra.

1. Fitxa tècnica

‚ Nivell: 2n d’ESO.
‚ Agrupament: grups cooperatius de 3-4 alumnes.
‚ Temps: 3 hores.
‚ Recursos: dispositiu digital amb connexió a Internet, GeoGebra, cilindre i con de plàstic,

cartolina, escuradents.
‚ Continguts de l’àmbit matemàtic treballats: càlcul de superfícies de cossos geomètrics,

càlcul de volums, teorema de Pitàgores, canvis d’unitats, estimació de mesures, repre-
sentació de figures i càlcul de magnituds amb la calculadora 3D del GeoGebra.

‚ Competències específiques de l’àmbit matemàtic (CEM) avaluades: CEM1 (traduir un
problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant varia-
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bles, símbols, diagrames i models adequats) i CEM6 (emprar el raonament matemàtic
en entorns no matemàtics).

2. Introducció

Els resultats de l’última prova de competències bàsiques publicades en el número 46 de
Quaderns d’Avaluació (Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2020) posen de ma-
nifest, un any més, que la dimensió matemàtica amb un nivell d’assoliment menor és la d’espai,
forma i mesura; és a dir, la dimensió relacionada amb la geometria. I no solament això, sinó
que, en aquest aspecte, gairebé la meitat dels alumnes de Catalunya tenen un nivell baix o
mitjà baix. Cal recordar que les proves de competències bàsiques no són un conjunt d’activitats
de tipus reproductiu i/o memorístic, sinó que persegueixen la resolució de certes situacions
més o menys complexes i contextualitzades a partir de coneixements que poden implicar
diferents àmbits.

Els motius pels quals els alumnes any rere any mostren dificultats en la geometria, però en
canvi mostren un alt domini de la numeració i el càlcul, poden ser múltiples. Un motiu, tal
com comenta Damià Sabaté en el seu llibre La geometria a secundària (Sabaté, 2005), pot
ser tan senzill com la simple reproducció per part del professorat d’allò que va rebre com a
alumne en el seu moment. Tal com diu Sabater, els plans d’educació antics van potenciar per
sobre de tot el domini de l’àlgebra i el càlcul; per contra, la geometria quedava relegada a un
segon pla.

Així doncs, no és casualitat que avui en dia s’acabi reproduint a les aules, molt sovint per
inèrcia, el que s’ha fet sempre. Per tant, no és estrany que, mentre que la competència espai,
forma i mesura té un nivell d’assoliment baix, la competència de numeració i càlcul estigui
quinze punts percentuals per sobre.

Més enllà de parlar de quina importància es dona a la geometria per sobre del càlcul a les
classes de matemàtiques, cal centrar el focus en com es treballa la geometria a l’aula. Si l’únic
que es demana als alumnes és que memoritzin fórmules per calcular àrees i volums, no ens ha
d’estranyar que quan se’ls presenti un problema complex al davant, tinguin moltes dificultats
a l’hora de resoldre’l. És per això que existeix la necessitat de treballar la geometria més enllà
de la pròpia disciplina, relacionant-la amb diferents àrees de la matemàtica i amb altres àm-
bits de coneixement, i dotant-la d’un sentit per tal que els alumnes la percebin com a propera.

En aquest sentit, els darrers anys s’han començat a fer passos importants en aquesta direcció
i un dels màxims exponents ha estat Anton Aubanell, que amb el seu llibre Orientacions pràc-
tiques per a la millora de la geometria (Aubanell, 2010) reflexiona sobre les causes d’aquesta
situació, que divideix en dues categories: per una banda, el desequilibri en la implementació
pràctica del currículum; per l’altra, la metodologia del treball geomètric a l’aula. Tenint això
present, proposa tres línies bàsiques de millora:

1. augmentar la presència de la geometria i moderar la del càlcul;
2. integrar en el treball geomètric activitats més riques competencialment;
3. incorporar més geometria i raonament visual a tots els blocs de continguts.
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Aquest article presenta una activitat centrada en el segon punt de la línia d’actuació que
proposa Aubanell. Els alumnes hauran de transferir els coneixements adquirits al llarg d’una
unitat didàctica de geometria, al disseny d’un tipi de forma cònica, del qual hauran de fixar
les dimensions oportunes donades unes condicions de disseny.

3. Metodologia

3.1. El treball en grup

Aquesta activitat es durà a terme en grups cooperatius heterogenis. Els grups els va dissenyar
el professor tenint en compte les diferents habilitats dels alumnes del grup classe, així com
la paritat. Cada alumne té un dels rols següents segons quina sigui la seva habilitat:

‚ Tècnic dissenyador: mostra una habilitat gràfica i creativa.
‚ Matemàtic: té habilitats matemàtiques com ara el càlcul, la geometria i el llenguatge

algebraic.
‚ Redactor: té una alta capacitat comunicativa, tant oral com en lectoescriptura.
‚ Coordinador: té capacitat organitzativa i de lideratge. En aquest rol, l’alumne s’ha d’asse-

gurar que les tasques es fan en el temps establert, ha de controlar que el to de veu del
grup no excedeixi el desitjable i ha de moderar els debats interns, entre altres coses.

D’aquesta manera, assegurant que un grup està format per alumnes amb diferents perfils
i habilitats, s’aconsegueix un enriquiment mutu mitjançant l’aprenentatge entre iguals. Cal
remarcar, però, que els rols no impliquen que l’alumne en qüestió hagi de fer tota la feina re-
lacionada amb el seu camp; és a dir, el matemàtic no només és l’encarregat de fer els càlculs,
sinó que és el responsable que els càlculs pertinents es facin, que es facin bé i, a més, que
tots els membres del grup ho entenguin i col̈ laborin.

Per aconseguir l’èxit del treball cooperatiu és indispensable que existeixi un veritable apre-
nentatge entre iguals. Amb aquest objectiu, s’ha de tenir en compte que els alumnes que
formen el grup no poden tenir nivells d’assoliment i ritmes d’aprenentatge molt diferents, ja
que si això passa, no existirà un llenguatge entre iguals ni una veritable comunicació entre
ells. Aquesta situació sol abocar l’alumnat amb més dificultats a no participar plenament en la
resolució de l’activitat i la resta, a queixar-se’n. La fractura del grup impedeix que s’estableixi
una cooperació real, cosa que propiciarà que no existeixi un treball cooperatiu.

3.2. Atenció a la diversitat

Com es veurà en l’apartat següent, aquesta activitat s’estructura al voltant del con, un cos
geomètric que pot esdevenir complex de treballar en una activitat com aquesta per a una
part de l’alumnat. Amb l’objectiu que puguin fer l’activitat, es proposen diferents mecanis-
mes que es poden presentar per separat o conjuntament, depenent del nivell d’adaptació
desitjada:

‚ Proporcionar un model, que contindrà tots els passos que s’han de seguir, algunes
ajudes per poder fer bones estimacions, les equacions necessàries per fer els càlculs i,
fins i tot, alguna activitat semblant d’anys anteriors.
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‚ Treballar amb cossos més senzills: una piràmide de base quadrada o rectangular, en
un primer nivell d’adaptació, i un ortoedre de base quadrada o fins i tot un cub, per a
casos més extrems.

3.3. Riquesa competencial

Una de les característiques d’una activitat competencial és que l’alumne ha de poder produir
una solució nova a partir de tot el que ha après a l’aula. És a dir, no s’ha de limitar a fer una
mera reproducció dels coneixements i procediments adquirits, sinó que ha de ser capaç de
traslladar-ho a situacions innovadores, diferents, complexes i inesperades.

Altres característiques de les activitats competencials que s’han tingut molt en compte en la
proposta d’activitat que es presenta són:

‚ L’alumne ha de crear a partir d’unes premisses o condicions establertes.
‚ No es proporcionen dades que es poden suposar, estimar o predir a partir del context.

D’aquesta manera, l’estudiant ha de raonar sobre la situació proposada i ha d’aplicar-
la a la realitat.

‚ Es fomenta l’estimació de mesures i resultats i s’incentiva la presa de decisions.
‚ Es demana i es valora la justificació de les decisions preses.
‚ La solució òptima sorgeix quan es comparteixen les idees i els arguments.

En aquest cas, es demana als alumnes que estimin les dades inicials del problema (el radi i
l’alçada) a partir d’unes restriccions que provenen del context de l’activitat, i que justifiquin
totes les decisions preses: l’estimació de dades, les suposicions, les aproximacions i la uti-
lització d’equacions. Cal que l’estudiant expliqui cada pas que faci en el problema i raoni els
resultats.

4. Presentació de l’activitat

Dins d’una unitat didàctica de geometria i després d’haver treballat les figures planes, les
àrees, les superfícies i els volums dels cossos geomètrics, així com el teorema de Pitàgores per
a figures i cossos, es demana als alumnes que dissenyin una tenda de campanya. L’enunciat
diu:

Per fi ha arribat l’estiu i tu i tres amics més decidiu que voleu anar a passar una setmana en un
campament de supervivència enmig de la natura que s’organitza des del vostre grup d’esplai.
En arribar, els monitors us expliquen que durant els pròxims dies haureu d’aprendre a viure amb
els recursos que us ofereix el bosc i haureu d’elaborar els vostres propis utensilis i el menjar. La
primera necessitat que haureu de cobrir serà el lloc on dormireu. Elsmonitors us diuen que heu de
dissenyar una tenda de campanya que us serveixi per passar totes les nits.

Per tal de fer l’activitat, s’imposen les següents condicions sobre el disseny de la tenda:

‚ Ha de tenir capacitat per a tres persones.
‚ Hi han de cabre estirades (per dormir).
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‚ Hi ha de cabre una persona dreta al centre.
‚ Ha de ser en forma de tipi.
‚ Ha de tenir un volum mínim de 4 m3 (per assegurar que hi ha prou aire per passar la

nit).
‚ La superfície màxima de tela ha de ser de 40 m2 (per assegurar que hi ha prou tela per

a tots els participants).
‚ Els pals o les canyes que donen rigidesa a la tenda s’han d’obtenir de l’entorn.
‚ Es disposarà de cordes i piquetes per subjectar la tenda al terra.

Arribats a aquest punt, es pot decidir guiar més o menys l’activitat, i això fins i tot es pot anar
decidint a mesura que avanci l’activitat i es puguin detectar les dificultats de l’alumnat. Les
guies que es proposen són les següents:

a) Buscar informació sobre què és un tipi i com es construeix.
b) Estudiar bé el disseny d’un tipi: a quin tipus de cos geomètric s’aproxima, quin és el

seu desplegament i quines són les seves equacions de superfície i volum.
c) Definir l’àrea de la base necessària perquè hi puguin dormir tres persones.
d) Fixar l’alçada del tipi de manera que una persona pugui estar dreta al centre.
e) Assegurar que té el volum mínim.
f ) Calcular la llargada que hauran de tenir els pals que sostindran el tipi.
g) Calcular els metres quadrats de roba que caldran d’acord amb el disseny.
h) Crear el disseny amb el GeoGebra i comprovar que totes les mides i els càlculs coinci-

deixen.

5. Desenvolupament de l’activitat

a) Buscar informació sobre què és un tipi i com es construeix

És molt probable que pocs alumnes sàpiguen què és un tipi. Per tant, el primer punt
serà buscar què és. Aquest primer punt és força ràpid i quan els alumnes veuen una
fotografia de seguida saben de què es tracta. Ho relacionen relativament ràpid amb
les construccions tradicionals dels nadius americans i fins i tot algun alumne recorda
haver-ne tingut un de petit.

b) Estudiar bé el disseny d’un tipi: a quin tipus de cos geomètric s’aproxima, quin és el seu
desplegament i quines són les seves equacions de superfície i volum.

Objectius: identificar cossos geomètrics en entorns no matemàtics, deduir equacions
de volum i superfície (avançat), fer el desplegament de cossos geomètrics.

Una vegada han buscat informació sobre què és un tipi, observem que l’alumnat fa
dues aproximacions:

‚ Un con (la desitjada).

‚ Una piràmide que té per base un polígon regular de n costats, on n és el nombre
de pals (arestes) que subjecten la tela.

En aquest punt se’ns plantegen dues opcions. La primera és deixar que els alumnes
triïn l’opció que desitgin i la segona, encarar-los cap a l’opció que ens interessi. En
aquest cas, s’opta per encaminar-los cap al con, pel fet que no ha estat treballat prè-
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viament, a diferència de tots els altres cossos. La idea és que l’alumnat transfereixi
els aprenentatges de geometria adquirits a l’aula, a un cas particular que no ha estat
estudiat prèviament a l’aula. Això comporta que hauran de deduir les equacions de
superfície i volum.

Per esbrinar l’equació de volum es durà a terme la pràctica de comparació de volums
entre el cilindre i el con. Es proporciona als alumnes un cilindre (que han estudiat
prèviament a l’aula) i un con amb les mateixes base i altura, tal com es veu en la imatge:

Figura 1. Cilindre i con per fer la pràctica de volums.

Han d’omplir d’aigua els dos cossos i posteriorment mesurar-ne el volum, d’aquesta
manera podran comprovar que el volum del con és un terç del del cilindre. Com que
saben l’equació de volum d’un cilindre:

Vcilindre “ Abase ¨ h “ π ¨ r2 ¨ h (1)

els serà senzill deduir l’equació de volum d’un con:

Vcon “ 1
3 Abase ¨ h “ 1

3 ¨ π ¨ r2 ¨ h (2)

Arribar a l’equació de volum no presenta gaires dificultats gràcies a la pràctica amb
material manipulatiu, i a l’hora de calcular-lo tampoc no presenta cap dificultat ja que
solament depèn de dues magnituds prou conegudes: l’altura i el radi. Ambdues es
fixaran en els pròxims passos.
No obstant això, l’equació per al càlcul de la superfície els resulta més complicada.
Fàcilment veuen, a partir del desplegament, que la superfície del con ha de ser igual
a la suma de la base (circumferència) i la cara corba (sector circular). Si hi ha alguna
dificultat en aquest sentit, es pot facilitar als alumnes que ho necessitin un con de
cartolina per tal que en facin el desplegament manipulatiu:

Figura 2. Desplegament pla d’un cilindre.
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El problema apareix justament amb la cara corba: quin tipus de figura és?, com es
calcula la seva àrea? Si bé els sectors circulars s’estudien en cursos anteriors, no és un
tipus de figura que aparegui sovint i, per tant, s’entén la dificultat de gran part de
l’alumnat a identificar-la. Per deduir l’equació hauran de comprovar que l’arc del sector
és igual al perímetre de la circumferència de la base. Novament, es pot utilitzar un con
de cartolina per facilitar la comprensió. El raonament és paral̈ lel per trobar un dels
costats del rectangle del desplegament del cilindre. L’àrea del sector circular, sabent la
longitud de l’arc (Lq i el seu radi (Rq, és:

Asector “ 1
2 ¨ L ¨ R (3)

En aquest cas concret i tal com es pot veure a la figura 2, el radi del sector circular és
igual a la generatriu del con:

R “ g

Asector “ 1
2 ¨ L ¨ g (4)

i, finalment, la longitud de l’arc correspon a la longitud de la circumferència de la base:

L “ 2 ¨ π ¨ r (5)

Substituint eq. 5 a l’eq. 4 obtenim finalment l’àrea del sector circular del nostre tipi:

Asector “ π ¨ r ¨ g (6)

És molt probable que alguns dels alumnes no arribin a comprendre la demostració
de l’àrea del sector circular. En aquest cas, es prioritzarà solament la comprensió que
aquesta àrea depèn del radi de la base i la generatriu del con.
S’introdueix un nou concepte: la generatriu. Una gran part dels alumnes n’intueix el
significat a partir de la representació plana del con i dels treballs previs que s’han fet
amb la creació de cossos de revolució. S’adonen que l’altura, el radi de la base i la
generatriu conformen un triangle rectangle (raonament que necessitarem més enda-
vant), i que el radi i l’altura són els catets i la generatriu és la hipotenusa. Alhora, és
una bona oportunitat per recordar als alumnes que els cossos de revolució es formen
a partir de la revolució d’una figura geomètrica al voltant d’un eix i que, en el cas del
con, és justament la revolució d’aquest triangle rectangle (figura 3). Novament, el ma-

Figura 3. La revolució d’un triangle rectangle és un con.
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terial manipulable ens pot resultar útil per mostrar la revolució d’aquest triangle. Per
fer-ho, necessitem un triangle rectangle de cartolina, un escuradents i cinta adhesiva.
Finalment, sols queda fer-lo girar. Es pot gravar amb un dispositiu mòbil i observar-ne
el resultat.

c) Definir l’àrea de la base necessària perquè hi puguin dormir tres persones

Objectiu: calcular l’àrea d’una circumferència fixant un diàmetre a partir d’una restric-
ció.

El primer que raonen els alumnes és que, perquè hi puguin dormir tres persones, la
base ha de tenir una «llargada» que ve determinada per l’altura de les persones. Una
bona suposició d’alçades es trobarà entre un marge d’entre 1,5 i 2 metres. D’altra ban-
da, han de tenir en compte que cada persona també ocupa una amplada determinada.
Una bona suposició estarà al voltant d’1 m (figura 4).

Figura 4. Espai que ocupa una persona quan dorm.

Així, una vegada definit l’espai que ocupa una persona quan dorm, es pot determinar
el que ocupen tres persones. Tal com es pot veure a la figura 4, es pot assimilar a un
rectangle de 3 ˆ 2 m.

Figura 5. Espai que ocupen tres persones quan dormen.

Per acabar de determinar la base és necessari trobar una circumferència que inscrigui
el rectangle anterior. Per fer-ho, es pot deduir que el diàmetre ha de ser igual a la
diagonal del rectangle i, per trobar-ho, aplicar el teorema de Pitàgores. En aquest cas,
tenim un triangle amb uns catets de 2 m i 3 m i una hipotenusa de 3,6 m; per tant,
la circumferència tindrà un radi d’1,8 m. També es pot utilitzar novament el GeoGe-
bra per comprovar el càlcul i veure que, efectivament, el rectangle està inscrit en la
circumferència i aquesta passa pels vèrtexs del rectangle.
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Figura 6. Esquema de la base circular del tipi.

És possible que alguns alumnes suposin una àrea de la base directament, sense passar
pel raonament de l’alçada. En aquest cas, se’ls ha de fer veure que no s’han assegurat
que hi càpiguen tres persones; per tant, tenen dues opcions: o seguir els passos des-
crits anteriorment, o bé, a partir de l’àrea suposada, calcular el diàmetre i comprovar si
hi caben persones.

d) Fixar l’alçada del tipi demanera que una persona pugui estar dreta al centre

Objectiu: fixar una dada a partir d’una restricció.

En l’apartat anterior ja s’ha suposat l’alçada i l’amplada d’una persona. Per tant, el rec-
tangle que fixarà l’alçada serà d’1 × 2 m. A més, tenint en compte que el diàmetre de
la base és de 3,6 m, centrant el rectangle a la base i introduint totes aquestes dades al
GeoGebra s’obté l’esquema de la figura 7:

Figura 7. Esquema de l’alçat del con aplicant les condicions de disseny.
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A partir de la intersecció dels segments AQ i BQ es pot trobar l’alçada CQ de 2,8 m, així
com la generatriu BQ de 3,3 m.

e) Assegurar que té el volummínim

Objectiu: calcular el volum d’un con a partir de dades fixades.

Un cop fixat el radi de la base i l’altura del tipi, es pot calcular el volum d’aire i com-
provar que compleix la condició imposada a l’enunciat. Els alumnes hauran d’aplicar la
fórmula de volum de l’equació 2, juntament amb l’alçada trobada a l’apartat anterior i
el radi fixat en l’apartat c.

Com que el radi de la base fixat a l’apartat c és d’1,8 m i l’alçada calculada amb el
GeoGebra a l’apartat d és de 2,8 m, el volum és de 9,5 m3. Com que 9,5 ą 4, es compleix
la condició de disseny.

En cas que el volum fos més petit que 4, els alumnes haurien de tornar o bé a l’apartat
c o bé al d i augmentar-ne les dimensions.

f ) Calcular la llargada que hauran de tenir els pals que sostindran el tipi

Objectiu: calcular la generatriu d’un con mitjançant el teorema de Pitàgores

Com que en l’apartat d els alumnes ja han mesurat la generatriu amb el GeoGebra,
se’ls pot demanar que comprovin o demostrin que el valor obtingut és correcte. Per
fer-ho, hauran de calcular la hipotenusa del triangle rectangle format pel radi de la
base i l’alçada del con, que seran el catets.

Alguns alumnes van comentar que si els pals fessin exactament la longitud de la gene-
ratriu, quedarien una mica curts, ja que una part es necessitarà per fixar el tipi al terra
i, per altra banda, seria bo que sobresortissin un xic per la part de dalt per tal de lli-
gar-los. Per tant, als 3,3 m de la generatriu s’hi poden afegir 20 cm, de manera que la
llargada total dels pals necessaris serà de 3,5 m. En qualsevol cas, és important que
vegin que no convé que mesurin exactament el mateix que la generatriu per poder fer
una bona construcció.

g) Calcular els metres quadrats de roba que caldran

Objectiu: calcular la superfície d’un con.

Arribats a aquest apartat, els alumnes ja disposen de totes les dades necessàries per
calcular la superfície del con: el radi de la base i la generatriu. Hauran de comprovar
que la superfície no superi els metres quadrats fixats a l’enunciat. Cal dir que aquesta
dada està sobredimensionada i realment és molt difícil que els alumnes superin els 40
m2, i en el cas que ho facin vol dir que alguna de les dades que han fixat no és realista
i, per tant, han de tornar als apartats c i d.

En aquest apartat, alguns alumnes van exposar el dubte si era necessari comptar la
superfície de la base, és a dir, si era necessari posar tela al terra. En aquest sentit, es va
donar llibertat de decisió en funció del propi criteri i la disponibilitat de tela.

En aquest cas, tenint en compte que el radi de la base és d’1,8 m i la generatriu és de
3,3 m, si apliquem l’equació 6 la superfície resultant és de 18,7 m2. Si, a més, es desitja
posar tela al terra, s’haurà de calcular l’àrea de la base del con resultant: 10,2 m2. Si se
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sumen ambdues àrees, s’obté una àrea total del con de 28,9 m2. Com que 28,9 <40, es
compleix la condició de disseny.

h) Crear el disseny amb el GeoGebra i comprovar que totes les mides i els càlculs coincideixen

Objectius: utilitzar el GeoGebra per representar una figura en 3D. Comprovar els valors
de la generatriu, la superfície i el volum calculats.

Independentment que l’alumnat estigui més o menys acostumat a treballar amb el
GeoGebra, dibuixar un con és relativament fàcil i intuïtiu fins i tot per a principiants.
Solament hauran d’introduir el punt del centre de la base (recomanem utilitzar l’origen
de coordenades), l’alçada i, finalment, el radi. Un cop introduït, apareixerà el tipi i po-
dran calcular-ne l’àrea i la superfície amb les funcionalitats del GeoGebra, per poder-ho
comparar amb els seus propis resultats.

Figura 8. Esquema final del tipi amb les seves dimensions.

6. Avaluació

Un aspecte imprescindible i que a vegades queda oblidat per manca de temps o, fins i tot,
per la mala creença que és un aspecte secundari, és l’avaluació. Si en finalitzar una activitat
competencial com aquesta no es dedica el temps suficient perquè els alumnes reflexionin
sobre el que han fet, l’aprenentatge queda incomplet. És per això que la proposta d’avaluació
per a aquesta activitat és una sessió d’una hora on es farà una coavaluació.

És molt recomanable fer servir la rúbrica d’un sol punt, per tal que puguin reflexionar més
profundament sobre latascaavaluada.Aquestarúbricaha de partirdels indicadors d’avaluació,
però s’ha d’adequar al vocabulari de l’alumnat per tal que la facin seva. Cal que siguin els
mateixos alumnes el qui proposin els ítems que han d’aparèixer a la rúbrica. No obstant això,
el docent ha de tenir una proposta que no ha de compartir amb l’alumnat, sinó que els ha
de fer bones preguntes i els ha de mostrar els models necessaris perquè siguin ells els que
arribin a formular uns indicadors alineats amb els desitjats. La taula següent presenta una
possible proposta.
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Criteris de
realització

Criteris d’avaluació

Elements
destacats:
«Et felicito
per...»

En què em fixaré?

Elements per
millorar:

«Et suggereixo
que...»

Interpretació
del problema

Tradueix un problema geomètric a
llenguatge matemàtic i elabora una
estratègia de resolució correcta, clara
i ben explicada.

Resolució del
problema

Aplica l’estratègia proposada per calcular
àrees i volums de figures geomètriques.
Utilitza variables, símbols, diagrames i
models treballats i n’elabora de propis.
Justifica les decisions preses.

Mesures
i unitats

Escull les unitats de mesura adequades en
cada situació, i en justifica i raona els
motius. És capaç de fer la conversió
d’unitats de longitud, àrea i volum.

Aplicació dels
aprenentatges

previs

Coneix el teorema de Pitàgores i l’aplica
correctament utilitzant els diagrames i
càlculs adequats. Sap justificar-ne l’ús.

Identificació
dels cossos
geomètrics

És capaç d’identificar cossos geomètrics a
partir de la descomposició d’imatges de
contextos reals complexos. Coneix les
propietats dels cossos geomètrics
i les aplica per resoldre el problema.

Representació
de cossos
geomètrics

Representa el cos geomètric en un
context real complex mitjançant
qualsevol de les tècniques treballades:
desenvolupament pla, representació
plana. Això li permet resoldre qüestions
directament lligades al problema
proposat.

Ús del
Geogebra

Fa ús de les funcions estàndard i
complexes com a suport per resoldre
i representar problemes de geometria.
És capaç d’aprendre per si mateix
funcionalitats no treballades a l’aula i
d’explicar-les als companys.

Interès per
l’aprenentatge

i la millora

Manifesta interès pel problema i s’esforça
per trobar la millor solució de manera
continuada. Fa les tasques amb interès
i constància. Reconeix els errors i està
disposat a esmenar-los.

Disseny

El disseny del treball és ordenat
i equilibrat. Les imatges tenen peu.
La distribució dels apartats i el format
milloren la seva comprensió.

Ús de la
llengua

La redacció del text és entenedora. El lèxic
utilitzat és específic del tema treballat i la
sintaxi, amb frases curtes i completes, és
l’adequada. No hi ha faltes d’ortografia.
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És important remarcar que la coavaluació no té en cap cas una qualificació numèrica, sinó
que és un retorn en forma d’avaluació reguladora. Per tant, l’objectiu és que facin uns bons
comentaris amb l’objectiu de millorar l’activitat realitzada pel seu company. Una vegada han
rebut de tornada la rúbrica de coavaluació, disposen de mitja hora per introduir les millores
proposades pels seus companys que considerin.

En la rúbrica d’avaluació del professor basada en les competències específiques de l’àmbit
matemàtic (CEM) i els criteris d’avaluació (CA) associats, s’especifiquen els objectius d’apre-
nentatge concrets d’aquesta activitat, així com els indicadors per poder obtenir la qualificació
final de l’activitat.
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7. Possibles continuacions

Aquesta activitat té una duració total de 3 hores: una hora i 45 minuts per elaborar l’activitat,
15 minuts per acordar la rúbrica d’un sol punt amb els alumnes, mitja hora per a la coava-
luació i mitja hora més per introduir les millores proposades. No obstant això, és possible
continuar treballant al voltant d’aquest context i connectar la activitat a altres àmbits tal com
es proposa a continuació:

‚ Construir una maqueta del tipi a escala. D’aquesta manera es treballen la proporciona-
litat i els materials i les tècniques de construcció des de la tecnologia.

‚ Construir el tipi que hagi estat més ben dissenyat i escollit per tota la classe. Els mate-
rials necessaris són: canyes, roba i corda. Posteriorment es podria cedir a alguna escola
pròxima.

‚ Pregunta investigable de l’àmbit científic: quins factors hem de tenir en compte per
calcular el volum mínim del tipi? S’han de tenir en compte els factors següents:

• Biològics: respiració, necessitat d’oxigen, paper del CO2.

• Químics: concentracions de gas.

• Matemàtics: percentatges per a les concentracions.

8. Conclusions

Els alumnes es van endinsar en un problema sense dades i això va comportar algunes dificul-
tats a l’hora de començar l’activitat. Una vegada superat aquest escull, però, van ser capaços
de fixar dades de manera raonada per a un disseny correcte d’acord amb les restriccions. La
gran majoria dels alumnes van ser capaços de transferir els coneixements adquirits a classe a
un cas que no havien treballat prèviament. Van trobar útil l’ús del GeoGebra en la realització
de l’activitat perquè van veure un ús pràctic d’aquesta aplicació. Van valorar positivament
poder fer una coavaluació, ja que posteriorment els va permetre millorar el seu treball i, així,
obtenir millors resultats.
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Resum Abstract

Aquest treball presenta les diferents
activitats d’un taller artístic i matemàtic que

té com a objectiu l’exercici de la creativitat
en el cicle inicial de primària. Per aconseguir

aquest propòsit el taller està dividit en
quatre parts. La primera està centrada en la

lectura d’un conte. La segona presenta
diversos exemples en situacions reals de

cerca de solucions. La tercera consisteix a
exercitar la creativitat personal mitjançant

la cerca de múltiples solucions en activitats
artístiques. La quarta consisteix a exercitar

la creativitat personal mitjançant la cerca de
múltiples maneres de solucionar activitats

logicomatemàtiques.

This article presents the different activities
proposed in amathematical art workshop
aimed at exercising creativity in the initial
cycle of primary school. To achieve this end,
the workshop is divided into four parts. The
first focuses on reading a story. The second
presents several examples of finding solutions
in real situations. The third is aimed at
exercising personal creativity by finding
multiple solutions in artistic activities. The
fourth consists in exercising personal
creativity by looking for multipleways to solve
logical-mathematical activities.
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1. Introducció

Des de l’any 2018, promogut a través de l’Organització de les Nacions Unides, cada 21 d’abril
se celebra de manera oficial el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació amb l’objectiu de
fomentar idees originals per animar a pensar tenint en compte noves possibilitats i utilitzant
vies de solució noves i creatives. Es tracta de promoure en àmbits diversos el pensament
creatiu, que pot abastar la creativitat entesa tant des del punt de vista de la creació artística
com des de la resolució de problemes. Amb aquest punt de partida com a objectiu, hem
dissenyat i dut a la pràctica el taller que presentem en aquest article, amb la idea que, amb
les modificacions que calgui, pugui inspirar i ser útil als ensenyants.

Tot i que la paraula creativitat suggereix interpretacions àmplies, segons alguns autors la
creativitat és la capacitat de generar alguna cosa nova i, igual que qualsevol altra habilitat,
es pot exercitar des que som petits (Medina et al., 2017). Les investigacions en el camp de la
creativitat suggereixen que aquesta és un potencial que tenen totes les persones i que el seu
desenvolupament depèn de les oportunitats que ofereix el context (Elisondo et al., 2012). Per
això no es pot desaprofitar cap oportunitat amb la qual potenciar-la, sobretot si tenim en
compte les necessitats actuals del món, on els avenços en ciència i tecnologia han fet que
passem d’una societat de producció massiva d’objectes, a una de serveis i d’informació on el
motor són les idees i la creativitat.

Exercitar la creativitat a través de la realització d’activitats artístiques és una opció popu-
larment ben acceptada, ja que sempre s’ha associat el món artístic amb la creació d’obres.
Contràriament, en matemàtiques la cerca de solucions de les seves activitats no sol ser perce-
buda com una tasca creativa, sinó mecànica, de seguiment d’uns processos específics segons
el problema plantejat. Aquesta percepció és completament errònia perquè en la recerca de
la solució a un problema sempre hi ha present una fase de creativitat (Hadamard, 1945; Polya,
1965). Consegüentment, sembla raonable suggerir que per potenciar la creativitat sigui ideal
que davant de qualsevol problema tinguem una actitud oberta envers la recerca de totes les
possibles maneres de solucionar-lo.

Des del Departament d’Empresa de la Universitat de Girona es va iniciar un projecte dins
del Programa Pilot de Suport a Iniciatives i Activitats en els àmbits de la Divulgació de la
Recerca i del Compromís Social de la Universitat de Girona, consistent a crear un taller per
a alumnes de primària que oferís treballar l’habilitat de la creativitat a partir d’activitats tant
matemàtiques com artístiques, amb la idea que l’associació entre els dos mons permetés que
la creativitat fos percebuda en les matemàtiques similarment a com ho és en l’art. La intenció
del present treball és mostrar amb deteniment cadascuna de les quatre parts del taller. La
primera està centrada en la lectura d’un conte que fomenta la cerca de múltiples solucions.
La segona presenta diversos exemples de situacions reals de cerca de solucions. La tercera
consisteix a exercitar la creativitat personal mitjançant la cerca de múltiples solucions en ac-
tivitats artístiques. La darrera consisteix a exercitar la creativitat personal mitjançant la cerca
de diferents maneres de solucionar problemes logicomatemàtics. En aquesta part també es
tenen en compte els exercicis que poden tenir maneres de solució disruptives obtingudes en
modificar les regles implícites dels problemes plantejats. Finalment, el treball ofereix alguns
consells derivats de la realització d’aquest taller en tres grups diferents d’alumnes del primer
cicle de primària.
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2. El taller, pas a pas

El taller s’inicia amb la lectura d’un conte que té per objectiu posar de manifest els avantatges
que té trobar diferents vies de solució a un mateix problema. El conte Comho farem?, adreçat
a alumnes del cicle d’infantil i del primer cicle de primària, va ser escrit expressament amb
aquest propòsit.1 La història té com a línia argumental les diferents maneres de solució que
plantegen un conjunt de personatges d’animals davant del repte comú d’assolir un raïm de plà-
tans situat a una altura considerable. A la figura 1 podem veure recollides algunes de les es-
tratègies de solució assajades pels diversos protagonistes. La lliçó que il̈ lustra el conte és que al
final els nens coprotagonistes, tot i haver estat els primers a descobrir els plàtans, es queden
sense pel fet de no haver pensat en altres vies de solució més eficients, ja que han trigat
massa a aplicar la seva proposta i altres animals se’ls han avançat amb maneres que ells
també podrien haver dut a terme.

Figura 1. Imatges del conte Comho farem? Il̈̈̈ lustracions de Queralt Viladevall.

La segona part de l’activitat té per objectiu mostrar que la creativitat pot estar associada a la
idea d’assaig i error en la cerca d’una manera de solucionar un problema. Per aquesta raó es
va crear la segona part de l’activitat, consistent a veure un conjunt de vídeos on es resolen,
després de diversos intents, tot de problemes en situacions de la vida real. La gràcia d’aquesta

1. Per fer-ne una lectura completa i projectar-lo a l’aula, el conte es pot descarregar de l’adreça web
https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/19568.
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part del taller és que les propostes de solució les troben diferents espècies d’animals no
humans. Alguns exemples de vídeos que es poden projectar en aquesta part del taller es
troben als enllaços següents:

‚ www.youtube.com/watch?v=nLsR3xj3d70
‚ (Orangutan i cacauet).
‚ www.youtube.com/watch?v=KLK4kh39Jwg (Corb i nou).
‚ www.youtube.com/watch?v=seRBI-LkoSE&t=166s (Porquet i pilota de golf).

En el primer enllaç, representat a la figura 2, s’observen diferents intents de solució, per part
d’un grup de persones, per treure un cacauet del fons d’un tub de vidre llarg, prim i tancat
pel fons. El tub està enganxat a la taula perquè no es pugui tombar i la taula està clavada a
terra pel mateix motiu. El vídeo mostra múltiples intents infructuosos, com ara bufar, intentar
arribar al cacauet directament amb els dits o intentar tombar el tub o la taula perquè el ca-
cauet caigui. Finalment, un petit orangutan mostra una bona estratègia de solució: omplir-se
la boca d’aigua i buidar-la al tub per tal que el cacauet suri i pugui agafar-lo amb els dits.

Figura 2. Escenes del primer vídeo sobre l’obtenció d’un cacauet.

El segon dels vídeos (figura 3) presenta les estratègies de solució d’un corb davant del pro-
blema de trencar una nou. Es mostra com intenta trencar-la llançant-la des de l’aire i com
ho aconsegueix finalment deixant-la caure sobre una carretera perquè l’esclafin les rodes
d’un cotxe quan hi passa per sobre. La part més divertida del vídeo és observar que el corb
s’espera que el semàfor de vianants estigui verd per arribar a la nou trencada, per evitar ser
atropellat pels cotxes que circulen per la carretera.

Figura 3. Escenes del segon vídeo, del corb que vol trencar una nou.

Finalment, el tercer vídeo (figura 4) mostra dues estratègies de solució que un porquet execu-
ta per introduir una pilota de golf dins d’un cercle de plàstic que imita el forat del green. En
primer lloc, l’empeny amb el morro fins al forat, però per molt que ho intenta no aconsegueix
fer pujar la pilota per la vora verda del plàstic. Aleshores agafa el plàstic amb la boca, l’aixeca
per sobre de la pilota i el situa de tal manera que aconsegueix que la pilota hi quedi a dins. La
solució innovadora que aporta el porquet ens mostra una manera molt creativa d’introduir la
pilota al forat.
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Figura 4. Escenes del tercer vídeo, del porquet que introdueix la pilota de golf al forat.

La tercera part del taller té per objectiu exercitar la creativitat mitjançant les tres tasques
artístiques següents:

Tasca 1: completar il̈̈̈ lustracions

La primera tasca consisteix a completar il̈ lustracions a partir d’una figura geomètrica, com
ara un cercle, una el̈ lipse, un quadrat o un triangle. Així, per exemple, a partir d’un cercle, els
alumnes poden crear la cara d’un lleó, una roda o un sol. Aquesta tasca ajuda a introduir la
idea en els alumnes que tota solució és correcta i que en creativitat totes les propostes de
solució són benvingudes.

Tasca 2: endevinar el dibuix final

En la mateixa línia, la segona tasca consisteix a proposar als alumnes com acabarien una imat-
ge que mostra un fragment d’una figura molt coneguda. Aquesta activitat segueix reforçant
la idea que davant d’un problema pot haver-hi una gran quantitat de solucions diferents i que
pot ser molt divertit intentar trobar-ne d’altres. A la figura 5 podem veure alguns exemples
de figures per acabar. Si es desitgen més il̈ lustracions d’aquest estil, es pot escriure en el
cercador el text «finish the picture».

Figura 5. Dibuixos que cal acabar. Il̈̈̈ lustracions de Queralt Viladevall.

Tasca 3: trobar animals ocults

La tercera tasca de l’activitat consisteix a trobar els animals ocults dins un paisatge. La figu-
ra 6 és un bon exemple d’imatge ideal per a aquesta activitat. Si es desitgen més il̈ lustracions
d’aquest estil amb diversos animals amagats, es pot escriure en el cercador el text «hidden
animals». Aquesta tasca consolida la idea que un problema no es pot considerar enllestit si
no es mira de trobar totes les solucions possibles.
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Figura 6. Animals ocults. Il̈̈̈ lustració de Queralt Viladevall.

Finalment, la quarta i darrera part del taller consisteix a treballar la creativitat a partir de
trobar múltiples vies de solució a problemes de tipus logicomatemàtic. A la web es pot trobar
un gran nombre d’exercicis per a aquest propòsit. Per exemple, els exercicis més senzills de
les proves Cangur. Vegem a continuació tres exemples inspirats en exercicis de les proves
Cangur de cinquè de primària.

Problema logicomatemàtic 1

En el dibuix hi ha algunes estrelles de 5, 6 i 7 puntes. Quantes puntes tenen entre totes?

Observem que una primera manera de resoldre’l és comptar totes les puntes que s’intueixen
que hi ha al dibuix. Una segona és veure que hi ha 3 estrelles de 5 puntes, una de 6 i una de 7, i
aleshores fer 5 ` 5 ` 5 ` 6 ` 7. Una tercera és treure 1 punta de la de 6 i 2 de la de 7. Aleshores
tindrem 5 estrelles de 5 puntes i 3 puntes soltes. Per tant, tenen 5 ` 5 ` 5 ` 5 ` 5 ` 3 “ 28
puntes.
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Problema logicomatemàtic 2

En aquest gratacel hi ha quatre escales de seguretat contra incendis. L’altura de les escales
està marcada a la part superior de cadascuna d’elles. Quina és l’altura de l’escala marcada
amb l’interrogant?

Una primera manera de resoldre aquest problema és restar la llargada de l’escala 9 a la 12 i
després restar aquest valor obtingut a la 8. En aquest cas, tindríem 12 ´ 9 “ 3 i, aleshores,
8 ´ 3 seria igual a 5. Una segona és treure a l’escala 12 la mida de l’escala 8. Aleshores, si a
l’escala 9 li restem aquest valor, obtindríem l’altura de l’escala marcada amb l’interrogant. En
aquest cas, tindríem 12 ´ 8 “ 4 i si a 9 li restem 4, obtenim també el valor 5. Finalment, una
tercera manera de resoldre aquest exercici és sumar llargada de l’escala 8 i la de la 9. Com
que en aquesta suma sumem l’alçada de l’interrogant dues vegades, tot el que ens passem
de 12 és l’alçada cercada. En aquest cas, 8 ` 9 “ 17 i observem que ens passem 5 de 12.
Aleshores, l’alçada marcada és de 5.

Problema logicomatemàtic 3

El cangur puja 3 escalons cada vegada que el conill en baixa 2. En quin escaló es trobaran?

Una primera manera de resoldre el problema és anar trobant en quin escaló es troben els dos
animals segon a segon.

Escaló on es troba el cangur Escaló on es troba el conill
1 segon 3 18
2 segons 6 16
3 segons 9 14
4 segon 12 12

Veiem que, passats quatre segons, tots dos animals es troben a l’escaló 12 i, per tant, és en
aquest escaló on s’han trobat. Una segona manera és adonar-se que la suma de l’escaló on
es troben els dos animals ha de complir que s’hi pugui arribar saltant de 3 en 3 i, a la vegada,



38 noubiaix 49

s’hi pugui arribar saltant de 2 en 2 (= ha de ser a la vegada un múltiple de 3 i de 2), i que, a
més, ha de ser un nombre major de 10, ja que, com que el cangur va més ràpid que el conill,
s’han de trobar passada la meitat, i menor de 18, ja que segur que triguen més d’un segon a
trobar-se. La solució 12 compleix aquesta condició i, per tant, ha de ser la solució. Una tercera
opció és adonar-se que tots dos animals cada segon s’apropen entre ells 5 escalons. Com que
inicialment estan separats per 20 escalons, hauran de passar 4 segons per trobar-se.

Finalment, volem comentar que en aquesta part del taller és possible escollir exercicis amb
solucions que podríem anomenar disruptives, en el sentit que trenquen el sistema de creen-
ces establert. A continuació detallarem tres exercicis més per acabar de comprendre l’essència
d’aquest tipus de problemes.

Problema logicomatemàtic 4: unir nou punts amb 4 línies sense aixecar el llapis

La situació es pot presentar primerament mitjançant una imatge de quatre punts situats en
forma de matriu 2 ˆ 2, com es veu a la imatge esquerra de la figura 7.

Figura 7. Presentació del problema dels quatre punts amb diferents possibles solucions.

En primer lloc, es pot demanar als alumnes que tracin quatre línies sense aixecar el llapis ni
repetir recorregut de manera que tots els punts estiguin almenys en una de les línies. Un
cop comprovat que és possible resoldre el problema i que hi ha diverses maneres de fer-ho,
es presenta una nova imatge de nou punts situats en forma de matriu 3 ˆ 3, com la que es
presenta a l’esquerra de la figura 8, i se’ls demana que tornin a traçar quatre línies sense ai-
xecar el llapis ni repetir recorregut de manera que tots els punts estiguin almenys en una de
les línies.

Com que aquest problema és complicat, si al cap d’una estona no hi ha propostes de solució
es pot mostrar una solució gairebé acabada i esperar que els alumnes l’enllesteixin. Poste-
riorment ja se’ls farà veure que no passa res si se surt del quadrat imaginari format pels punts,
ja que l’enunciat no diu que no es pugui sortir del quadrat. A la part dreta de la figura 8 es
presenta un exemple de solució del problema. Lògicament, un cop trobada una solució és fà-
cil que n’apareguin més, si es comença per un altre punt.

Figura 8. Presentació del problema dels quatre punts amb una possible solució.
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Problema logicomatemàtic 5: trobar un camí entre un punt de sortida i un d’arribada

La segona situació que s’ha de resoldre consisteix a crear un camí per a la formiga des de la
posició de sortida, situat a la part inferior esquerra d’un laberint, fins a la posició d’arribada,
representada amb plàtans. La figura 9 permet visualitzar la imatge del problema juntament
amb una possible solució disruptiva.

Figura 9. El recorregut fins als plàtans. Il̈̈̈ lustració de Queralt Viladevall.

Problema logicomatemàtic 6: trobar la solució per escapar del perill

En aquest supòsit es proposa una situació de la qual cal escapar-se. La figura 10 presenta la
imatge de l’enunciat del problema. La figura suggereix que estem en una situació perillosa
completament indefensos: penjats d’un arbre pels peus amb una corda. Una espelma està
cremant la corda que ens lliga mentre un lleó espera per devorar-nos. Es demanen maneres
possibles d’escapar-se d’aquesta situació. Aquí la creativitat pot esdevenir fonamental. Per
exemple, algú pot imaginar que té una navalla a la butxaca amb la qual pot alliberar-se i
després pujar a la branca per la corda. La solució disruptiva que es pot presentar és cantar Per
molts anys al lleó perquè bufi l’espelma i així evitem caure al seu abast i que ens devori.

Figura 10. Atrapats i a punt de ser devorats. Il̈̈̈ lustració de Queralt Viladevall.
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3. El taller a la pràctica. Encerts i errors

El taller Com ho farem? es va posar en pràctica durant la Setmana de la Ciència del 2018 a
la Biblioteca Municipal Can Roscada, de Vilobí d’Onyar, amb alumnes de primer i segon de
primària de l’Escola Josep Madrenys del mateix poble. Les figures 11 i 12 mostren l’ambient
de treball. Tots els menors tenien unes pissarretes amb retoladors esborrables amb què van
poder elaborar les seves pròpies propostes de solució. La realització del taller en un ambient
de treball diferent del de les aules i amb materials de treball també diferents dels habituals
va ser un encert, ja que va predisposar l’alumnat a percebre el tema del taller com una co-
sa excepcional que els va cridar l’atenció. Tots els alumnes van mostrar interès en totes les
activitats i van proposar moltes solucions.

Figura 11. Alumnes fent tasques artístiques.

Figura 12. Alumnes fent tasques de tipus logicomatemàtic
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Els resultats observats en cada part del taller van ser els següents:

‚ En la primera part de l’activitat es va evidenciar que els contes són un recurs excel̈ lent
per introduir les activitats posteriors, ja que la implicació de l’alumnat va ser plena i
satisfactòria i això anima a perseverar amb aquest recurs també a primària, seguint en
la línia dels treballs de Saá (2002), Molina (2012), Alsina (2019) i López (2021).

‚ La introducció de vídeos de resolució de problemes també va ser un encert, ja que, a
més de satisfer la curiositat dels assistents, va ajudar a fer més rica l’activitat perquè
va presentar-se la temàtica del taller mitjançant diferents recursos, tal com aconsella
Alsina (2010) amb la piràmide de l’educació matemàtica.

‚ El seguiment de les tasques artístiques va ser molt satisfactori. Tot l’alumnat es va abo-
car en tot moment a mostrar les seves propostes de solució i es va crear un clima de
participació molt motivador, fet que testifica que l’educació artística és en aquestes
edats una opció molt ben acceptada per tothom i que, per tant, es pot utilitzar per
despertar interès en altres assignatures curriculars.

‚ Atès que només es va disposar de 45 minuts per fer el taller, es va decidir fer només els
problemes logicomatemàtics 4, 5 i 6, ja que són els problemes que permeten introduir
solucions disruptives. En totes tres sessions es va constatar un clar rebuig d’algunes de
les propostes de solució disruptives plantejades, ja que els menors van mostrar reticèn-
cies a trencar algunes normes implícites per tal d’acceptar les solucions proposades.
Concretament, en el problema del laberint, alguns alumnes van considerar que el camí
directe sense passar per dins del laberint no era una resposta vàlida perquè no complia
la «norma» de fer una tasca de tipus laberint. Quan se’ls va recordar que en cap moment
no s’havia dit que s’havia de passar pel laberint, no es va acceptar aquesta explicació i
majoritàriament van seguir considerant que el camí de la solució havia d’entrar-hi. De
manera similar, en el problema del lleó, quan se’ls va proposar la solució de cantar Per
molts anys al lleó perquè aquest bufés l’espelma a fi que s’apagués i així no caiguéssim
a terra i fóssim devorats, una bona part de l’alumnat no va considerar-la vàlida, tot i
comentar que ningú havia dit que el lleó fos real i que podíem estar en un relat de
dibuixos animats on aquestes coses passen.

4. Conclusions i darrers consells

Malgrat els problemes trobats en la darrera part del taller, creiem que se n’ha de mantenir
l’estructura inicial tot i que cal fer modificacions lleugeres però necessàries en algunes de les
parts. Les nostres propostes s’exposen a continuació.

En primer lloc, proposem seguir en la seva totalitat la primera part del taller, ja que la lectura
del conte permet presentar de manera amena la temàtica de la sessió a l’alumnat, relaxar
l’ambient i crear un context molt favorable per al treball posterior.

En segon lloc, proposem continuar amb el visionament dels vídeos, ja que agrada i sorprèn
els participants i defineix perfectament la idea que tothom posseeix la capacitat de raonar
per trobar la solució d’un problema i que no rendir-se és essencial per a aquest fi, emprant
exemples d’aplicació real que mostren que fins i tot els animals són tenaços cercant la solució
a problemes que en un primer moment no acaben de trobar.
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En tercer lloc, aconsellem seguir amb les tasques artístiques, ja que són seguides per tots els
alumnes de manera apassionada, atès que els fan sentir protagonistes dels seus dibuixos i ai-
xò fa que es mostrin ansiosos de captar l’atenció dels monitors del taller per ensenyar-los-els,
fet que els anima a passar a la següent part del taller i a rebre la part més matemàtica amb
il̈ lusió. Recordem que és en aquestes edats quan en alguns casos es comença a tenir una
manca de predisposició envers l’assignatura de matemàtiques. Tots els esforços per evitar
aquesta tendència han de ser benvinguts.

En quart lloc, aconsellem mantenir la darrera part de l’activitat però vigilant-ne certs aspec-
tes. Si a la part artística no hi ha solucions disruptives, és millor no posar-ne a la part matemà-
tica, per tal que no es percebin els exercicis de la part matemàtica com a més complicats que
els de la part artística. En el cas que realment es vulgui treballar exercicis logicomatemàtics
disruptius, s’aconsella, a més de dedicar com a mínim una hora de temps al taller, introduir
també activitats disruptives en problemes artístics, com, per exemple, algun exercici relacio-
nat amb com els cubistes van introduir diferents perspectives en les seves obres per captar
millor la realitat, o com Dalí va introduir escenes surrealistes impossibles de creure, com ara
la dels elefants amb potes fines, per representar el món dels somnis. Això permetria crear de
nou una simetria respecte al nivell dels exercicis de la part artística i la part matemàtica.

Finalment, en cas que es faci algun dels tres problemes disruptius proposats en aquest tre-
ball, es recomana fer canvis en la presentació de les tasques del laberint i del problema d’esca-
par-se de ser devorat pel lleó. En primer lloc, es proposa modificar els dos dibuixos de pre-
sentació per facilitar encara més la cerca de solucions; en segon lloc, modificar la forma dels
dibuixos per tal de ser coherents amb la proposta de Piaget (1983) de les fases de moralitat
en els nens, que suggereix que cap als set anys els nens consideren les regles del joc sa-
grades i es neguen a canviar-les. En aquesta direcció, recomanem que per aconseguir que
les solucions dels dos problemes siguin considerades vàlides per tot l’alumnat, es tinguin
també en compte altres normes associades a les tasques que s’han de realitzar per tal que
les solucions disruptives no representin un conflicte moral per a l’alumnat. Per tot això es
pot, per exemple, evitar esmentar la paraula laberint en la tasca del laberint, en demanar
que trobin tots els possibles camins que portin la formiga fins als plàtans, i separar una mica
el dibuix del laberint dels punts de sortida i final, per allunyar-se una mica de les imatges
habituals dels laberints. També recomanem que el lleó de la tasca del parany estigui a peu
dret, a la manera humana, o vestit com una persona, per tal que sembli més una situació
d’una pel̈ lícula de dibuixos animats, ja que en aquest context les normes morals dels menors
no prohibeixen que el lleó entengui els personatges i pugui fer accions pròpies dels humans.
En les figures 13 i 14 deixem dos exemples de possibles imatges relacionades amb aquestes
dues darreres tasques per tal de facilitar la comprensió de totes les idees proposades.
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Figura 13. Nova il̈̈̈ lustració del problema de trobar camins entre dos punts. Il̈¨̈lustració de Queralt Viladevall.

Figura 14. Nova il̈̈̈ lustració del problema del lleó. Il̈̈̈ lustració de Queralt Viladevall.

Agraïments

Aquest treball ha estat possible gràcies al Programa Pilot de Suport a Iniciatives i Activitats en
els àmbits de la Divulgació de la Recerca i del Compromís Social de la Universitat de Girona.

Els autors també volen agrair a la Fundació Mona l’atenció rebuda durant el curs d’estiu
Intel̈ ligència i cognició de primats, que aquesta entitat imparteix a la seva seu de Riudellots
de la Selva, a prop de Girona. Sense cap mena de dubte, el contingut del curs i les agra-
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dables converses sobre intel̈ ligència animal mantingudes durant els descansos amb Miquel
Llorente Espino, director del màster en Primatologia coorganitzat per la Fundació Mona i la
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, van resultar essencials per aconseguir
unes activitats més fidedignes.

Finalment, els autors agraeixen la col̈ laboració de la Biblioteca Municipal Can Roscada, de
Vilobí d’Onyar, de l’Escola Josep Madrenys, de la mateixa localitat, i de la Fundació Catalana
de la Recerca i la Innovació (FCRI).
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Resum Abstract

Aquest article comença amb una breu
introducció als conceptes de perspectiva,
imatge ambigua i objecte impossible, que

després es fan servir per analitzar tres de les
obres de M. C. Escher que representen
«mons impossibles»: Relativitat, Convex

i Còncau i Cascada.

This article begins with a brief introduction to
the concepts of perspective, ambiguous
image, and impossible object, which are then
used to analyze three works by M. C. Escher
representing ‘‘impossible worlds’’: Relativity,
Convex and Concave and Waterfall.

Mons impossibles deM. C. Escher: Relativitat (1953), Convex i còncau (1955) i Cascada (1961).

M. C. Escher va crear espais arquitectònics que a primera vista percebem com a reals però que
quan els analitzem amb deteniment comprovem que són mons impossibles. Ho va poder fer
gràcies a la seva habilitat artística, al domini de la perspectiva i al coneixement de les imatges
ambigües i dels objectes impossibles. Podeu trobar una biografia d’Escher a [1] i la majoria
de les seves obres a [2].

Aquest article està estructurat en quatre apartats que, des del punt de vista de la geometria,
ajuden a entendre la manera com Escher va dissenyar els seus mons impossibles: «Imatges
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en perspectiva», «Imatges ambigües en profunditat», «Objectes impossibles» i «Els mons im-
possibles de M. C. Escher», on s’analitzen les obres Relativitat, Convex i còncau i Cascada.

Imatges en perspectiva

Una imatge és la representació d’un objecte o una escena tridimensional en un suport bidi-
mensional (dibuix, pintura, fotografia...). La perspectiva és una tècnica per generar imatges
que permet recrear la forma i la disposició dels objectes d’una escena. D’entre els diversos
tipus de perspectiva existents, Escher va fer servir en les obres analitzades la perspectiva
paral̈ lela ortogonal i la perspectiva central.

La perspectiva paral̈ lela representa una escena tridimensional sobre el pla del dibuix mitja-
nçant la utilització de rectes projectants paral̈ leles entre si. Dues línies paral̈ leles a l’espai
són també paral̈ leles en la seva representació al pla del dibuix. Una perspectiva paral̈ lela
és ortogonal si les rectes projectants són perpendiculars al pla del dibuix. A les imatges fe-
tes amb perspectiva paral̈ lela ortogonal, l’escena que s’ha de representar es posiciona de
manera que cap de les seves tres direccions principals sigui paral̈ lela al pla del dibuix. Una
de les direccions principals se sol representar verticalment, mentre que les representacions de
les altres dues direccions formen amb l’horitzontal angles α i β , en funció dels quals es clas-
sifiquen els diferents tipus de perspectiva paral̈ lela ortogonal.

La perspectiva es diu que és isomètrica si α i β “ 30˝ i és dimètrica si α i β ‰ 30˝.

Perspectiva isomètrica:ααα iβ “ 30˝β “ 30˝β “ 30˝ Perspectiva dimètrica:ααα iβ ‰ 30˝β ‰ 30˝β ‰ 30˝
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La perspectiva central representa una escena tridimensional sobre el pla del dibuix mitja-
nçant la utilització de rectes projectants que passen pel punt de vista des del qual mira l’ob-
servador. Permet reconstituir mentalment la forma i la profunditat dels objectes representats
i la seva posició relativa. La línia del nivell de l’ull (LNU) és la recta horitzontal del pla del dibuix
situada al nivell del punt de vista. Un punt de fuga (PF) és aquell en el qual convergeixen les
projeccions d’un grup de rectes paral̈ leles de l’escena que s’ha de representar que no són
paral̈ leles al pla del dibuix. Cada conjunt de rectes paral̈ leles de l’escena té el seu propi punt
de fuga. La posició del punt de vista i la del pla del dibuix respecte de l’escena determinen
tres tipus de perspectiva central: d’un, de dos i de tres punts de fuga.

Perspectiva d‘un
punt de fuga

Església Nieuwe de Delft.
M. C. Escher, 1939.

Perspectiva de dos
punts de fuga

Mirador. M. C. Escher, 1958.

Perspectiva de tres punts de fuga.
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Dins la imatge anterior «Torre de Babel. M. C. Escher, 1928», les arestes verticals es represen-
ten per mitjà de segments la prolongació dels quals convergeix en un punt de fuga anome-
nat zenit o nadir segons si l’observador mira cap amunt o cap avall.

Les imatges obtingudes amb perspectiva central representen la realitat amb més fidelitat
que les obtingudes amb perspectiva paral̈ lela ortogonal. La perspectiva paral̈ lela ortogonal
es fa servir per representar imatges ambigües i objectes impossibles. La perspectiva central és
especialment útil per representar de manera realista escenes on hi ha línies rectes paral̈ leles,
com, per exemple, la majoria de vistes d’exteriors i interiors d’edificis.

Imatges ambigües en profunditat

Una imatge és ambigua [3] si el que representa es pot interpretar de diverses maneres. Du-
rant l’observació d’una imatge ambigua, les diferents interpretacions no es perceben mai
simultàniament i poden revertir-se instantàniament sense que ho puguem controlar.

Exemples d’imatges ambigües que Escher fa servir a Convex i còncau.

Escala o motllura? Columna o motllura de columna? Cavitat o protuberància?

És difícil que un observador pugui revertir una imatge ambigua a voluntat, però després de
mostrar-li les versions inequívoques de la imatge és molt més probable que sigui capaç de per-
cebre les seves dues possibles interpretacions.

Motllura EscalaMotllura o escala?

Columna Motllura de columnaColumna o motllura de columna?
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Cavitat Cavitat o protuberància? Protuberància

Ambigüitat en profunditat

La profunditat és la distància percebuda per l’observador entre el front i el fons de l’objecte
o l’escena representada.

Una imatge és ambigua en profunditat quan s’inverteixen espontàniament les parts que per-
cebem com a properes i com a allunyades a causa de la manca de referències sobre la seva
profunditat. Per tant, podem veure dues orientacions diferents de l’objecte o l’escena.

Per a la representació d’imatges ambigües en profunditat generalment es fa servir perspec-
tiva paral̈ lela ortogonal perquè: les línies i superfícies paral̈ leles es representen per mitjà
de línies i superfícies paral̈ leles idèntiques; els objectes de la mateixa mida es representen
també de la mateixa mida. Per això, quan observem una imatge representada en perspectiva
paral̈ lela ortogonal no queda clar quines parts són més properes i quines són més allu-
nyades, de manera que les podem percebre de les dues formes sense que la imatge perdi
coherència en la seva interpretació tridimensional. L’atenció selectiva cap a una de les parts
més properes d’un objecte representat en una imatge ambigua en profunditat afavoreix la
percepció d’una de les dues possibles interpretacions de l’objecte. Si ens fixem alternati-
vament en les dues parts de l’objecte escollides com a més properes, llavors augmenta la
probabilitat d’una inversió entre les dues interpretacions possibles.
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Part  central més
propera: columna

Columna o motllura
de columna?

Parts laterals més properes:
motllura de columna

Si afegim informació a la imatge ambigua, augmenta la probabilitat de percebre una de les
dues interpretacions possibles.

Cavitat ProtuberànciaCavitat o protuberància?

Anem a raonar perquè en la imatge de l’ambigüitat que es pot interpretar com una columna
o la motllura d’una columna són possibles les dues percepcions.

Si dibuixem les dues orientacions possibles d’un cilindre ambigu, l’un vist des de sobre i l’altre
vist des de sota, veiem que la part posterior del cilindre vista des de sobre i la frontal vista des
de sota són idèntiques.
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Per a la resta de les ambigüitats en profunditat que va fer servir Escher també hi ha raona-
ments geomètrics que expliquen per què són possibles les dues percepcions (vegeu [3]).

Objectes impossibles

Un objecte es diu que és impossible si es pot representar en una imatge de manera que a
primera vista l’observador el percep com a real tot i que físicament no es pot construir. Cada
part d’un objecte impossible és plausible, però la falsa percepció de la profunditat relativa
entre les parts fa que l’estructura global de l’objecte sigui inconsistent.

Exemples d objectes impossibles‘

Cub impossible Triangle de Penrose Escala de Penrose

Hi ha objectes tridimensionals que representats fent servir la perspectiva paral̈ lela ortogo-
nal des d’un determinat punt de vista creen la il̈ lusió que coincideixen amb la imatge d’un
objecte impossible.

Això passa perquè no és clar quines parts són més properes i quines són més allunyades, de
manera que es poden percebre com a unides parts que en la realitat no ho estan. Si es canvia
el punt de vista, es trenca la il̈ lusió.

Objecte tridimensional que representat des d‘un determinat punt de vista
crea la il·lusió d‘un triangle de Penrose.
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Els mons impossibles deM. C. Escher

En aquest apartat analitzem tres de les obres d’Escher que representen mons impossibles:
Relativitat, Convex i còncau i Cascada.

Relativitat

A Relativitat, Escher mostra un espai que representa l’interior d’un edifici amb escales, balco-
nades, portes i arcades que deixen veure una part de l’exterior. La majoria de les persones
que hi ha a l’espai estan en posicions que desafien el sentit de la força de la gravetat. En
mirar la imatge per primera vegada, la nostra reacció és de sorpresa i desconcert davant la
representació d’un espai impossible!

Relativitat, M. C. Escher, 1953.

Escher va dibuixar Relativitat dividint l’espai que s’ha de representar en tres subespais que en
la següent figura es mostren de diferents colors.
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Girant la imatge subdividida seixanta graus en sentit antihorari i seixanta graus en sentit
horari veiem que en cadascun dels tres subespais hi ha un sol sentit de la força de la gravetat:
el «correcte» (cap avall). L’espai global, unió de tres subespais possibles, és impossible perquè
hi ha presents tres sentits de la força de la gravetat.

Imatge girada 60º
en sentit antihorari

Imatge girada 60º
en sentit horari

Imatge original

Per representar cadascun dels tres subespais de Relativitat Escher va fer servir la perspectiva
central de tres punts de fuga. En les tres perspectives els punts de fuga són els vèrtexs del
mateix triangle equilàter de base horitzontal. Com que el triangle que determina els punts
de fuga és equilàter, cap de les tres perspectives distorsiona els subespais representats.
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Una de les perspectives té com a línia de nivell de l’ull la base del triangle equilàter i com a
zenit, el vèrtex superior. El punt de vista és baix. Les altres dues perspectives s’obtenen girant
la imatge al voltant del centre del triangle 60° en sentits horari i antihorari, de manera que els
altres dos costats del triangle passen a ser línies de nivell de l’ull i els vèrtexs oposats nadirs.

L’anàlisi de Relativitat permet passar de la sorpresa i el desconcert inicials davant la repre-
sentació d’un espai impossible, a veure que aquest espai és el resultat de la unió de tres
subespais que són possibles mirats des de diferents punts de vista. Tal com possiblement
Escher volia fer notar, la nostra percepció de l’espai és relativa.

Convex i còncau

A Convex i còncau Escher mostra un espai amb elements arquitectònics representats de ma-
nera ambigua: columnes, escales, voltes... Inevitablement, el canvi involuntari entre les dues
possibles percepcions dels elements ambigus sorprèn l’observador.
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Convex i còncauM. C. Escher, 1955. Litografia.

A més a més, a la part central de l’obra Escher combina hàbilment els elements arquitectònics
ambigus per representar una estructura que és impossible en la realitat, cosa que desconcer-
ta el ja sorprès observador:

‚ El terra on hi ha un noi assegut és també el sostre del qual penja un ornament.
‚ Si, com la dona amb el cistell a la mà, baixem l’escala de l’esquerra, creuem el replà

central i pugem l’escala de la dreta, de sobte descobrirem que estem a la part de sota
d’una arcada.

‚ La volta que uneix la paret que té una finestra amb un test, amb la paret que té una
finestra amb una gerra, a la part esquerra és el sostre d’un templet, mentre que a la
part dreta és el sota d’una galeria.

‚ La volta que uneix les dues parets on hi ha dos homes tocant el clarinet des de la
finestra, a la part esquerra és el sostre d’un templet, mentre que a la part dreta és el
sota d’un voladís que protegeix la finestra.

A la part superior dreta de Convex i còncau hi ha una bandera amb un conjunt de cubs adja-
cents, coneguts com a «cubs reversibles». Els cubs estan dibuixats en perspectiva paral̈ lela
ortogonal dimètrica, de manera que podem percebre que els mirem tant des de sobre com
des de sota. La interpretació depèn de si percebem els rombes grisos com la cara superior o
la cara inferior dels cubs.

Cubs reversibles.
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Amb aquesta bandera que mostra uns cubs reversibles, probablement Escher va voler sug-
gerir que si dividim l’obra verticalment en dues parts per la meitat de la columna central, la
part esquerra de Convex i còncau és vista des de sobre i la dreta, des de sota. La part central
de Convex i còncau, on convergeixen la part vista des de sobre i la part vista des de sota, és
una representació que en la realitat és impossible.

Per representar cadascuna de les dues parts de Convex i còncauEscher va fer servir la perspec-
tiva paral̈ lela ortogonal dimètrica i, per tant, la representació de les dues direccions principals
no verticals forma amb l’horitzontal angles iguals i diferents de 30˝. A més a més, Escher
va fer que en les dues parts de l’obra la representació de les dues direccions principals no
verticals coincidís.

Gràcies a fer servir la perspectiva dimètrica, Escher va poder representar elements arquitectò-
nics ambigus en profunditat. Tot seguit, per a alguns d’aquests elements ambigus mostrem
dues imatges inequívoques de l’objecte representat, per tal que augmenti la probabilitat que
l’observador sigui capaç de percebre les seves dues possibles interpretacions.
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Escala o sota escala.

Sobre o sota de volta.
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Sobre o sota de voltes.

A Convex i còncau Escher crea un espai arquitectònic que ens desconcerta quan observem
per primera vegada. Si dividim l’obra verticalment en dues parts per la meitat de la columna
central, la part esquerra és vista des de sobre i la dreta, des de sota, mentre que la part central
´on convergeixen les dues vistes´ és una construcció impossible en la realitat. A més, Escher
combina hàbilment diversos elements arquitectònics ambigus en profunditat, de manera
que quan fixem l’atenció en un d’aquests elements, percebem confosos, alternativament i de
manera involuntària, les seves dues possibles interpretacions.

Cascada

A Cascada Escher mostra una estructura arquitectònica en la qual destaquen un aqüeducte
en forma de ziga-zaga, una sínia i una cascada. En mirar l’obra per primera vegada no veiem
res estrany, però en analitzar-la amb més deteniment veiem que l’aigua flueix de la sínia,
baixa pel lleuger pendent de l’aqüeducte fins a arribar a la part superior de la cascada i es pre-
cipita sobre la sínia on ha començat el recorregut. Confosos, ens adonem de la impossibilitat
que l’aigua baixi perpètuament.
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Cascada. M. C. Escher, 1961. Litografia.

Per representar Cascada, Escher va fer servir la perspectiva central de dos punts de fuga. El
punt de vista, situat a l’alçada de la línia de nivell de l’ull, és molt alt i els dos punts de fuga es
troben molt allunyats de la imatge representada.
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Per crear l’aqüeducte, la part més sorprenent de Cascada, Escher es va basar en el triangle de
Penrose. En comptes de representar el triangle fent servir la perspectiva paral̈ lela ortogonal,
tal com es fa habitualment, ho va fer amb la perspectiva central de dos punts de fuga. En
col̈ locar els dos punts de fuga molt allunyats de la imatge se segueix creant la il̈ lusió d’un
triangle impossible.

Perspectiva paral·lela Perspectiva central amb dos punts
de fuga molt allunyats

Escher va representar l’aqüeducte de Cascada combinant tres triangles de Penrose, amb la
qual cosavacrearunnou objecte impossible.Labaixadade l’aiguaen ziga-zagaper l’aqüeducte
i la cascada sembla perfectament natural.

Tot i que siguem conscients que la representació que veiem a Cascada no és possible en el
món real, el fet que Escher hi barregi elements impossibles amb altres de normals fa més
difícil que ens qüestionem la seva impossibilitat.
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Comentaris finals

L’anàlisi que hem fet de Relativitat, Convex i còncau i Cascada mostra que la geometria ajuda
a entendre els aspectes més sorprenents i desconcertants d’aquestes obres d’Escher. El tipus
d’anàlisi geomètrica utilitzada per estudiar les tres obres presentades es pot estendre a al-
tres dels mons impossibles creats per Escher (vegeu https://sellamonsimpossiblesmcescher.
blogspot.com/p/mons-impossibles-de-mc-escher.html).

Des del punt de vista didàctic, els mons impossibles d’Escher i la seva vinculació amb la pers-
pectiva, les imatges ambigües i els objectes impossibles, proporcionen un marc diferent de
l’habitual per incentivar l’interès dels estudiants per la geometria.

Vull expressar el meu agraïment a l’amic Carles Barceló pels seus comentaris i suggeriments,
que han ajudat a millorar el contingut d’aquest article.
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Per què entonen bé les
guitarres amb trasts

no paral·lels?
Miquel Albertí Palmer
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Resum Abstract

Les guitarres tradicionals tenen els trasts
paral̈ lels. El teorema de Tales justifica la seva

bona entonació des d’una perspectiva
geomètrica gràcies al sistema de rectes

paral̈ leles i transversals compost pels trasts i
les cordes. Però ja fa uns anys que les guitarres
sense trasts paral̈ lels s’han fet populars. Sense

paral̈ lelisme de cordes ni de trasts, quina
causa justifica la seva bona entonació? La

resposta és un teorema geomètric sobre la
conservació de la proporcionalitat malgrat

l’absència de paral̈ lelismes. Tot plegat té
implicacions rellevants per a la recerca

matemàtica en un àmbit laboral i artesà com
és el de la lutieria i per a l’educació, fent de la
guitarra un recurs d’aprenentatge matemàtic

a través del qual parla la geometria.

Traditional guitars are built with parallel frets.
From a geometric perspective, Thales’ theorem
explains their intonation thanks to the parallel
and transverse straight lines composed by the
frets and strings. But since several years ago,
guitars without parallel frets have become quite
popular.Without parallelismof strings or frets,
how is their correct intonation explained? The
answer is a geometric theorem concerning the
conservation of proportionality despite the lack
of any parallelism. All this has important
implications for mathematical research in a
labour and artisanal field such as lutherie and
for education, making the guitar a
mathematical learning resource throughwhich
geometry speaks.

D’uns anys ençà, les guitarres amb trasts no paral̈ lels s’han fet populars. Són les anomenades
guitarres d’escala múltiple o de trasts en ventall. Es diuen així perquè els trasts semblen les
varetes d’un ventall, tot i que, a diferència del que passa en aquest objecte, les prolonga-
cions dels trasts d’aquestes guitarres no convergeixen en un punt. Els trasts de les guitarres
d’escala única, que són paral̈ lels, sí que convergeixen en un punt: el de l’infinit.

Les guitarres d’escala múltiple es diuen així perquè les longituds vibrants de les cordes són
totes diferents. Això no vol dir que les longituds vibrants de les cordes en guitarres d’escala
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única siguin idèntiques, sinó que la longitud d’escala, és a dir, la longitud vibrant de les cor-
des, ve determinada per la distància entre el trast zero (celleta) i el trast infinit (celleta del
pont) (figura 1). Com que en les guitarres d’escala única ambdues celletes són paral̈ leles, la
distància que les separa és l’escala de la guitarra. Les longituds vibrants de les sis cordes són
lleugerament diferents, ja que aquestes sí que s’obren en ventall, atesa la major separació
al pont que a la celleta. La retícula que formen les cordes i els trasts d’una guitarra d’escala
única és trapezoidal. En canvi, la retícula de les guitarres d’escala múltiple no és trapezoidal,
sinó quadrilàtera (no trapezoidal). Les anomenarem retícules sonores.

Des d’una perspectiva geomètrica, veurem que el teorema de Tales sobre la proporcionalitat
de segments justifica la bona entonació de les guitarres amb trasts paral̈ lels, per allò que el
paral̈ lelisme ajuda a conservar les proporcions de les longituds. Però a les guitarres sense
trasts paral̈ lels, sense paral̈ lelisme de cordes ni de trasts, quin teorema pot justificar la seva
bona entonació? Atès que la seva retícula no conté cap parell de segments paral̈ lels, no es
pot aplicar el teorema de Tales. I, malgrat tot, la realitat és que aquestes guitarres entonen
correctament. Hi ha d’haver una causa matemàtica del fenomen. Un fenomen real inspira la
cerca d’un fenomen matemàtic.

Una guitarra entona bé si la intersecció de cada trast amb totes les cordes determina la ma-
teixa fracció vibrant de les cordes que intercepta. S’entreveu que, gràcies al sistema de seg-
ments paral̈ lels (els trasts) i transversals (les cordes), el teorema de Tales justificarà la con-
servació de les proporcions. El que no és tan clar d’entrada és com es poden justificar les
proporcionalitats en un sistema absent de qualsevol paral̈ lelisme. Però, abans d’encetar la
qüestió, convé familiaritzar-se amb les parts principals d’una guitarra (figura 1).

Figura 1. Parts principals d’una guitarra construïda pel lutier

AntonioManjónMartín a Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Els trasts no són equidistants

Els orígens de l’escala musical es troben a la corda tensada que Pitàgores va estudiar, el so de
la qual canviava segons la seva longitud. Més curta, so més agut; més llarga, so més greu. El
savi grec observà també que algunes fraccions de la corda produïen sons més agradables a
l’oïda i més afins amb el de la corda sencera, sobretot les corresponents a la meitat, el quart i
el terç (Boyer, 1986). Així naixeren les anomenades consonàncies sonores. Si s’escurça la cor-
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da a la meitat, sona l’octava (8a); si s’escurça una quarta part, sona la quarta (4a); si es redueix
un terç, sona la quinta (5a). El que no va determinar Pitàgores foren les causes físiques del
fenomen, les quals es coneixerien mil̈ lennis després amb l’estudi de les freqüències sonores.

El to d’un so es quantifica amb cicles per segon, fet que en una corda vibrant equival a la seva
freqüència de vibració. En reduir la longitud a la meitat, la freqüència es duplica; en reduir-la
a 2{3, la freqüència es multiplica per 3{2. En reduir la longitud vibrant a la fracció a{b de
la longitud, la freqüència de vibració es multiplica per b{a.

Durant els segles XVII i XVIII es concretaren les bases de les freqüències que definirien el sis-
tema musical occidental conegut com a sistema temperat. Fou un procés complex que va
concloure amb la divisió de l’octava en dotze intervals equidistants pel que fa a llurs freqüèn-
cies de vibració. Cadascun d’aquests dotze intervals s’anomena semitò. Si r és l’augment de
freqüència d’una nota al semitò immediat superior, fan falta dotze ascensos, és a dir, multi-
plicar dotze vegades consecutives per r la freqüència de partida, fins a arribar a l’octava, la
nota corresponent a la duplicació de la freqüència original. Això vol dir que pujar un semitò
equival a multiplicar la freqüència per 1.059:

r ¨ r ¨ cdots12 vegades ¨ ¨ ¨ ¨ r “ r12 “ 2 ùñ r “ 12
?
2 « 1.059

I dotze pujades successives de semitò equivalen a una pujada directa d’una octava, la fre-
qüència duplicada:

�� →⏟
·�.��	

��# →⏟
·�.��	

 
� →⏟
·�.��	


�#� →⏟
·1.059

 �� →⏟
·1.059

��# →⏟
·1.059

��� →⏟
·1.059

���# →⏟
·1.059

�� →⏟
·1.059

��# →⏟
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L’escala única més corrent avui dia en les guitarres és la de 650 mm. Però ja s’ha dit que les
cordes no es disposen paral̈ leles, sinó que van separant-se regularment, com un ventall, des
de la celleta fins al pont. A la celleta la separació acostuma a ser de 8 mm i al pont, d’uns
11 mm. Com a conseqüència, les parts vibrants de les cordes no tenen exactament les ma-
teixes longituds. Les longituds vibrants de les cordes primera i sisena són iguals. També són
iguals, però un xic més curtes, les de la segona i la cinquena. També són iguals, però encara
una mica més curtes, les de la tercera i la quarta.

A la taula 1 es mostren les posicions dels trasts paral̈ lels d’una guitarra quan adaptem les
freqüències a una escala de 650 mm. No són equidistants i les separacions es van reduint a
mesura que s’apropen al pont, la freqüència sonora augmenta i el so es fa més agut.
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Taula 1. Posicions dels dotze primers trasts paral̈¨̈lels d’una guitarra (m: menor, M: major, +: augmentada).

Escala de
650mm

Relació Freqüència Interval
musical

Retall de longitud vibrant
de corda (mm)

Separació entre trasts
consecutius

0 2^(0/12) 1.000 Uníson 0.000 --

1 2^(1/12) 1.059 2a m 36.482 36.482

2 2^(2/12) 1.122 2a M 70.916 34.434

3 2^(3/12) 1.189 3a m 103.417 32.501

4 2^(4/12) 1.260 3a M 134.095 30.677

5 2^(5/12) 1.335 4a 163.050 28.956

6 2^(6/12) 1.414 4a ` 190.381 27.330

7 2^(7/12) 1.498 5a 216.177 25.796

8 2^(8/12) 1.587 6a m 240.526 24.349

9 2^(9/12) 1.682 6a M 263.508 22.982

10 2^(10/12) 1.782 7a m 285.200 21.692

11 2^(11/12) 1.888 7a M 305.674 20.475

12 2^(12/12) 2.000 8a 325.000 19.326

Teorema de l’entonació per a guitarres amb trasts paral̈¨̈lels
La guitarra clàssica i les seves cosines acústiques i elèctriques tradicionals es construeixen
amb trasts paral̈ lels i separats tal com s’exposa en la taula 1. També comparteixen l’equidis-
tància de cordes a la celleta i al pont. Totes aquestes mides són un xic inferiors en les guitarres
amb cordes d’acer que en les que tenen cordes de niló. Una corda al trast VII, per exemple,
redueix la seva longitud vibrant als 2{3. Qualsevol altra corda en el mateix trast ha de reduir
la seva longitud vibrant als seus 2{3. Com s’assegura això?

Ja s’ha dit que els trasts i les cordes d’una guitarra, des de la celleta fins a la celleta del pont,
componen una retícula trapezoidal que s’anomena retícula sonora. Gràcies al paral̈ lelisme
entre ambdues celletes i els trasts, les cel̈ les d’aquesta retícula també són totes trapezoidals
(figura 2).

Figura 2. Trapezi sonor de la guitarra.

A més d’això, l’equidistància de les cordes en passar per la celleta i per la celleta del pont fa
que interceptin els trasts en cinc parts iguals. A la taula 2 es mostren les seccions correspo-
nents en una guitarra hipotètica de n cordes.
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Taula 2. Seccions provocades en els trasts per l’equidistància de les cordes.

Corda Secció creada per la corda

1a 0{pn ´ 1q
2a 1{pn ´ 1q
3a 2{pn ´ 1q
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

enèsima pn ´ 1q{pn ´ 1q

Els valors de n són discrets i naturals. Però si tenim en compte que els trasts no són equidis-
tants i que, per tant, les seccions que a les cordes provoquen les seves intercepcions no es
corresponen amb valors enters, el teorema que necessitem es pot plantejar amb valors reals:

Teorema 1 (d’entonació de les guitarres amb trasts paral̈ lels). En un trapezi ABCD de costats
paral̈ lels AB i CD, sigui P sobre AC tal que AC{AP “ k. Aleshores, la paral̈ lela als costats AB
i CD traçada per P determina un punt Q sobre BD que el divideix en la mateixa proporció:
BD{BQ “ k (figura 3).

Figura 3. Teorema d’entonació amb trasts paral̈¨̈lels.

AB i CD vindrien a ser la celleta i la celleta del pont de la guitarra, i PQ, qualsevol trast in-
termedi entre elles. AC i BD representen qualsevol parell de cordes. Aquest teorema evoca
el conegut com a teorema de la paral̈ lela mitjana, la proposició 2 del llibre VI dels Elements
(Euclides, 1991):

Teorema 2 (de la paral̈ lela mitjana). El segment que uneix els punts mitjans de dos costats
d’un triangle és paral̈ lel al tercer costat i la seva longitud és la meitat d’aquest.

El teorema 1 és una generalització del recíproc d’aquest teorema 2. No fa referència als punts
mitjans, sinó als punts que divideixen els costats en qualsevol raó k. Tampoc no es limita al
triangle, sinó al trapezi. Comencem veient la generalització del recíproc del teorema 2 (de la
paral̈ lela mitjana) al triangle:

Teorema 3 (generalització del recíproc de la paral̈ lelamitjana). En un triangle ABC, sigui P sobre
AC tal que AC{AP “ k. Aleshores, el punt Q que la paral̈ lela r a BC traçada per P determina
sobre AB, el divideix en la mateixa proporció: AB{AQ “ k (figura 4).
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Figura 4. Generalització del teorema de la paral̈¨̈lela mitjana a una secció k qualsevol.

Si PQ i BC són paral̈ lels, APQ i ABC són triangles semblants. Pel teorema de Tales, els seus
costats són proporcionals i la proporció entre AC i AP és la mateixa que la que hi ha entre AQ
i AB. Per tant, AB{AN “ k. Demostrat en el triangle, demostrarem ara la generalització en un
paral̈ lelogram.

Teorema 4 (generalització del teorema 3al paral̈ lelogram). En un paral̈ lelogram ABCD, prenem
un punt P sobre AC tal que AC{AP “ k. Aleshores, el punt Q que la paral̈ lela a BC traçada per
P determina sobre BD, el divideix en la mateixa proporció: BD{BQ “ r (figura 5).

Figura 5. Generalització al paral̈¨̈lelogram.

Si tracem la diagonal AD del paral̈ lelogram, obtenim P1, el punt de tall de PQ amb AD (figu-
ra 6).

Figura 6. La diagonal d’un paral̈¨̈lelogram el divideix en dos triangles iguals.

Si apliquem el teorema 3 al triangle ACD, tenim que P1 divideix AD en la mateixa proporció
que P divideix AC, és a dir: AD{AP1 “ k. Si repliquem el procés al triangle DAB, també Q
divideix DB en la mateixa proporció que P1 divideix DA : BD{AP1 “ BD{BQ “ k.



68 noubiaix 49

Per demostrar el teorema 1, la generalització d’aquest últim teorema al trapezi, sigui ABCD
un trapezi en el qual P divideix AC en una raó k. Veurem que la paral̈ lela a CD traçada per P
divideix l’altre costat BD de la mateixa manera (figura 7):

Figura 7. Generalització a qualsevol fracció del recíproc de la paral̈¨̈lela mitjana.

Si tracem per A una paral̈ lela a BD, obtenim dos punts de tall: D1 sobre CD i P1 sobre PQ (figura
8). D’aquesta manera, el trapezi queda descompost en un triangleACD1 i en un paral̈ lelogram
ABDD1.

Figura 8. Trapezi dividit en un triangle i un paral̈¨̈lelogram.

Si apliquem el teorema 3 al triangle ACD1, obtenim un punt P1 que divideix AD1 en la mateixa
proporció que P divideix AC. Si apliquem el teorema 4 al paral̈ lelogram ABDD1, tenim que Q
divideix BD en la mateixa proporció que P1 divideix AD1 i que és, en conseqüència, la mateixa
en la qual P dividia AC. Així queda demostrat el teorema 1 sobre l’entonació en guitarres amb
trasts paral̈ lels i, per extensió, en instruments de corda amb trasts d’aquest tipus. Tal com
intuíem, el teorema de proporcionalitat de Tales n’és el rerefons.

Val a dir que el teorema no obliga a observar l’equidistància de cordes a la celleta i a la
celleta del pont. Si ambdues són paral̈ leles i els trasts són paral̈ lels, qualsevol trast i qualsevol
parell de cordes formarà sempre amb la celleta del pont un trapezi (figura 9) que permetrà
l’aplicació del teorema 1, i l’instrument entonarà correctament.

Figura 9. L’equidistància de cordes no és necessària.
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El teorema 1 no és altre que el recíproc del teorema del punt mitjà del trapezi referit per De
Villiers (2013) i que representa una generalització del teorema de la bimediana:

Teorema 4 (bimediana). Siguin MN i PQ les medianes dels costats oposats d’un trapezi ABCD
en el qual els costats AB i CD són paral̈ lels. Aleshores, PQ i MN es tallen pels seus punts mit-
jans.

Atès que en el teorema 1 les divisions dels costats oposats del trapezi van més enllà dels seus
punts mitjans, aquesta és una generalització del teorema de la bimediana.

Teorema d’entonació per a guitarres sense trasts paral̈¨̈lels
Avui dia es construeixen tot tipus de guitarres d’escala múltiple (figura 10): clàssiques, acús-
tiques, elèctriques... Els motius principals són dos: d’una banda, s’aconsegueix augmentar el
nombre de cordes sense que les més greus hagin de ser massa gruixudes per tal de mantenir
una tensió i un so equilibrat amb els de les restants, és per això que la majoria de guitarres
d’escala múltiple acostumen a tenir més de sis cordes; d’altra banda, els trasts no paral̈ lels
permeten un accés i una posició del canell de la mà esquerra més natural en els primers i
últims trasts del diapasó.

Figura 10. Guitarra de nou cordes d’escala múltiple construïda per Daniel Zucali (Haag, Àustria).

Com es mostra a la figura 10, la retícula sonora limitada per la celleta, la celleta del pont i
les cordes primera i sisena ja no és trapezoidal, sinó que només té forma de quadrilàter. Les
seves cel̈ les tampoc ja no són trapezoidals. Sense cap paral̈ lelisme, els teoremes emprats fins
ara no són aplicables.

La característica comuna entre aquestes guitarres i les d’escala única és l’equidistància de les
cordes. Això fa que les cordes divideixin dos costats oposats del quadrilàter en parts iguals. I
atès que també ara cadascun dels trasts ha d’interceptar totes les cordes en punts correspo-
nents a la mateixa proporció, el teorema que justifiqui la bona entonació de l’instrument ve
a ser la generalització última del teorema de la paral̈ lela mitjana, tant pel que fa al polígon
d’aplicació (quadrilàter) com pel que fa a la ràtio de les seccions dels costats (qualssevol).
L’anomenarem teorema de les divisòries.
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Teorema 5 (de les divisòries d’un quadrilàter). En un quadrilàter ABCD es prenen quatre punts
M, N, P i Q sobre cadascun dels costats, de manera que AC{AP “ BD{BQ “ r i AB{AM “
CD{CN “ s (figura 11). De PQ i MN en direm les divisòries del quadrilàter. Aleshores, el punt O
d’intersecció de les dues divisòries verifica que MN{MO “ r i PQ{PO “ s.

Figura 11. Teorema de les divisòries.

No hi ha cap parell de segments paral̈ lels a la figura 11, però els podem crear per mirar
d’aplicar la recomanació de Polya (1988): adaptar la resolució d’un problema senzill a un de
més complex. Si tracem paral̈ leles a les divisòries PQ i MN pels seus punts de tall amb els
costats del quadrilàter i pels quatre vèrtexs d’aquest, aconseguirem superposar una retícula
de paral̈ lelograms damunt del quadrilàter (figura 12).

Figura 12. Retícula de paral̈¨̈lelograms generada per les divisòries PQ iMN.

Si apliquem el teorema 4 al trapezi AM2N2C, tenim que M2N2{M2O “ AC{AP “ r (figura 13).
El mateix teorema aplicat al trapezi M1BDN1 permet assegurar que M1N1{M1O “ BD{BQ “ r.

Figura 13. Les divisions d’AC i BD es propaguen aM2N2 iM1N1.
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Fixem-nos ara en els triangles ABA1 i CDD1 (figura 14). AMM2 i ABA1 són triangles sem-
blants perquè tenen els costats paral̈ lels i perquè la proporció entre els seus costats, la que
hi ha entre AM i AB, és s. Pel teorema de Tales, BA1 “ s ¨ MM2. Però BA1 “ M1M2 i, per tant,
M1M2 “ s ¨ MM2, De manera anàloga, en el triangle CDD1 trobem que N1N2 “ s ¨ NN2.

Figura 14. Els triangles ABA1 i CDD2.

En benefici de la claredat d’exposició, direm que x “ MM2, y “ NN2 i z “ M2O, i escriurem
els segments M1N1 i BD1 en aquests termes:

M1N1 “ M1M2 ` M2N2 ` N2N1 “ s ¨ MM2 ` r ¨ M2O ` s ¨ NN2 “ s ¨ x ` r ¨ z ` s ¨ y
BD1 “ r ¨ M1O “ r ¨ pM1M2 ` M2Oq “ r ¨ ps ¨ MM2 ` M2Oq “ r ¨ ps ¨ x ` zq

Atès que M1N1 “ BD1:

sx ` rz ` sy “ r ¨ psx ` zq
sx ` rz ` sy “ rsx ` rz

Això permet descompondre MN i obtenir la conclusió:

MN “ x ` rz ` y “ rz ` rx “ r ¨ px ` zq “ r ¨ MO

Si apliquem el mateix procediment a la divisòria PQ, arribarem a un resultat anàleg:
PQ “ s ¨ OP. Com es volia demostrar, el punt O divideix cada divisòria en les mateixes raons
en les quals cada divisòria divideix els costats oposats del quadrilàter.

El teorema és fals si les divisòries no seccionen els costats oposats que connecten en la matei-
xa raó, com es posa de manifest a la figura 15. El trast XII divideix per la meitat les cordes c1 i c3.
Però no fa el mateix amb la corda c2: x1 ą x2. Això vol dir que si les guitarres d’escala múltiple
no es fessin amb equidistància de cordes en la celleta i en la celleta del pont, l’entonació
esdevindria impossible.
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Figura 15. Sense l’equidistància de cordes les guitarres d’escala múltiple no entornarien.

Matemàtiques, treball artesà i aprenentatge

A la xarxa Internet hom troba moltes webs on lutiers d’arreu expliquen com construeixen
guitarres d’escala múltiple amb trasts no paral̈ lels. Hi ha guitarres en les quals el trast per-
pendicular a la mediatriu del diapasó és el VII; en d’altres, en canvi, és el XII. Segons escriuen
els lutiers, això depèn tant del guitarrista com de les escales (longituds vibrants de les cordes)
i del nombre de cordes que tindrà la guitarra. La recerca sobre la justificació geomètrica de la
bona entonació no va produir cap resultat.

Els orígens d’aquestes guitarres són del segle XVI, quan a Europa es va construir un instrument
anomenat bandora que no tenia els trasts paral̈ lels. Tres segles després, Novak (1988) va
patentar als Estats Units una guitarra d’escala múltiple. En el document de registre explica
com funciona, però tampoc no ofereix cap justificació de la seva entonació correcta.

Aquest treball s’ha redactat pensant en diapasons plans. Les guitarres acústiques i elèctriques
es fan amb diapasons corbats, però les cordes es disposen sobre ells observant l’equidistància
pròpia dels diapasons plans. Per tant, tots els teoremes desenvolupats són aplicables també
a aquest tipus de diapasons. La situació es pot il̈ lustrar imprimint el diapasó d’una guitarra i
després enrotllar-lo en forma de tub. El diapasó esdevé una superfície cilíndrica amb trasts
circulars, mentre que les cordes continuen essent rectilínies.

De les diverses relacions entre les matemàtiques i l’entorn, es destaca aquí que un fenomen
de l’entorn inspira el desenvolupament de coneixement matemàtic. Es tracta d’un tipus de
relació ja assenyalada en un estudi sobre l’ús de les matemàtiques en l’àmbit laboral (Albertí,
2009 i 2022). En aquesta ocasió, el producte d’un treball artesà com el de la lutieria ha inspirat
el teorema de les divisòries amb el qual es pot justificar geomètricament la bona entonació
de les guitarres, amb o sense trasts paral̈ lels. I, per extensió, la dels instruments de corda
amb trasts. Això invita a pensar en la possibilitat de trobar més qüestions rellevants per a les
matemàtiques en aquesta activitat artesana.

Pensem, per exemple, en el fet que l’equidistància de cordes no sigui necessària en les guitar-
res d’escala única (amb trasts paral̈ lels), però esdevingui essencial en les d’escala múltiple
(amb trasts no paral̈ lels). Un cop situades la primera i la sisena cordes, les instruccions d’un
lutier de guitarres amb cordes d’acer, per posar les restants són: «[. . . ] espaiar les quatre
cordes interiors de manera que equidistin l’una de l’altra. L’espai equidistant s’hauria de de-
terminar entre (sic) les cordes, i no des dels seus centres» (Benedetto, 1994: 187). Aquest
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«entre» destacat pel lutier vol dir que les equidistàncies s’han de prendre des dels perfils de
les cordes, i no des dels seus centres. La diferència no és gaire important en guitarres amb
cordes de niló perquè tots els seus gruixos són força semblants, ja que només oscil̈ len entre
0,7 mm i 1,1 mm. En canvi, en les guitarres amb cordes d’acer, la diferència de gruix entre la
primera corda (0,28 mm) i la sisena (1,32 mm) supera el mil̈ límetre. Si amb cordes semblants
l’equidistància es pren des dels centres, la separació entre els perfils de la cinquena i la sisena
cordes podria superar en més d’1 mm la separació entre els perfils de la primera i la segona.
Massa diferència per no afectar l’execució. Però no calia que Benedetto es preocupés per
l’entonació, ja que les guitarres de les quals parlava tenien els trasts paral̈ lels i, com s’ha
demostrat, l’equidistància no és essencial per preservar l’entonació. I, això, tenint en compte
que en els models geomètrics utilitzats hem pres una corda com un segment sense gruix.
Les instruccions de Benedetto potser no són, doncs, les més apropiades per a aquest tipus
d’instruments.

Això planteja una qüestió essencial sobre la lutieria: ¿l’equidistància de les cordes a la ce-
lleta i a la celleta del pont en les guitarres d’escala múltiple és decisió del lutier per preser-
var l’entonació de l’instrument o és una decisió inconscient que trasllada automàticament a
aquestes guitarres la manera amb què es construeixen les guitarres d’escala única? Valdria
esbrinar-ho directament dels professionals de la lutieria. En benefici seu i en benefici de les
matemàtiques, seria bo fer una interpretació matemàtica situada d’aquest ofici basada en
les tres fases en les quals es pot dividir una activitat artesana: l’obra acabada, l’obra en curs
i l’obra en projecte (Albertí, 2007). Els teoremes desenvolupats interpreten matemàticament
un aspecte de l’obra acabada i n’estableixen les causes des d’una perspectiva matemàtica.
Analitzar l’obra en curs i l’obra projectada passaria per veure què fan els lutiers i què responen
quan se’ls interpel̈ la sobre el que volen fer.

A més, la lutieria no hauria d’ignorar les conseqüències que determinats fets i, possiblement,
determinats costums poden tenir en la seva feina. En aquest sentit, la col̈ laboració entre
matemàtiques i artesania enriquiria ambdues activitats. De manera natural estem parlant
d’aprenentatge. I les implicacions per a l’aprenentatge acadèmic es poden adreçar a dues
qüestions principals:

a) D’una banda, la modelització matemàtica de fenòmens de l’entorn. Els entorns social,
cultural i natural es componen de multitud de fenòmens que massa sovint, tot i ser
extraordinàriament quotidians, ens passen desapercebuts. És, de fet, la seva quotidia-
nitat la que ens impedeix mirar-nos-els des d’una perspectiva diferent. La guitarra és un
dels instruments musicals més populars. Però rarament parem esment en el seu poten-
cial com a recurs d’aprenentatge matemàtic. No hi ha res més important en qualsevol
instrument musical que l’entonació correcta. Tot plegat fa de l’entonació un tema per
tractar matemàticament a l’educació secundària. El cas de les guitarres d’escala única
és força abordable atesa la seva relació amb el teorema de Tales. Alhora, n’eixampla
l’àmbit tradicional d’aplicació. Ara sabem que el teorema de Tales també serveix per
explicar l’eficàcia de les retícules sonores de les guitarres. El cas de les guitarres d’escala
múltiple necessita un coneixement més profund dels Elementsd’Euclides que rarament
es pot tractar a l’educació secundària.

b) D’altra banda, la demostració matemàtica. La modelització digital permet abordar la
qüestió de l’entonació de les guitarres d’escala múltiple de manera més directa, sense
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haver d’aprofundir gaire en la geometria euclidiana. Si duem a terme una dinamitza-
ció digital amb GeoGebra, podem confirmar el teorema de les divisòries. Sabrem que
el teorema és cert. Segons Carrillo (2012), l’haurem «demostrat» (sic). Però GeoGebra
rarament demostra. GeoGebra confirma o refusa. I si confirma la certesa sense que
acabem d’entendre-la, es farà clar que n’haurem de continuar buscant les causes. Això
pot implicar créixer més culturalment. És a dir, aprendre per entendre. La comprensió
definitiva no arribarà mentre no demostrem el teorema amb la metodologia pròpia de
l’àmbit en el qual fou plantejat: el de la geometria euclidiana.
Tot s’ha desenvolupat en el pla bidimensional, però el so es produeix en un espai tri-
dimensional on s’haurien de considerar més variables. Els materials de les cordes, els
seus diàmetres, les altures sobre els trasts, tot això afecta lleugerament, però afecta,
l’entonació. La realitat del lutier és que tot instrument es dissenya sobre papers i plan-
tilles planes, on els trasts se situen al diapasó respectant les distàncies descrites. Un
cop acabat l’instrument, la realitat entra en joc i s’han de fer ajustaments per restablir
la bona entonació planejada sobre el paper. Sovint cal desplaçar o esmolar un xic la
celleta del pont (unes dècimes de mm) o usar cordes lleugerament més primes o més
gruixudes. En fer-ho, el lutier torna a la geometria de l’instrument allò que la realitat li
havia tret.
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Resum Abstract

Tota situació desconeguda per a l’alumne
requereix un procés de familiarització i una

investigació posterior per conèixer-ne les
propietats principals, que serviran de guia per

traçar un camí que ens porti a solucionar un
problema concret. En aquest cas, el nostre

problema ens passejarà pel món del billar, un
món amb què en general els alumnes de

l’ensenyament secundari obligatori (ESO) no
estan familiaritzats. A través d’un procés

d’investigació els donarem pautes i eines amb
la idea que ells acabin construint la seva

manera de resoldre el problema.

Every unknown situation for students requires a
process of familiarization and subsequent
research to learn about its main properties. This
processwill guide them in the design of a
roadmap for solving a particular problem. In our
case, the problemwill take us into the world of
billiards,which secondary school students are
not expected to be familiar with. Through guided
investigation students will be providedwith
guidelines and tools with the aim of them being
able to develop their ownway of solving the
problem.

Introducció

Aquest és el primer de tres articles encarats a descobrir algunes propietats matemàtiques
que podem trobar en el joc del billar. Dit això, el que es pretén en aquest modest escrit
no és tant donar unes bases sòlides sobre les grans propietats matemàtiques i físiques que
s’amaguen al món del billar, sinó oferir al professorat idees matemàtiques senzilles i que po-
den ser explorades i analitzades a l’aula de matemàtiques d’educació secundària i, potser
també, oferir un espai d’investigació a batxillerat.
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Amb aquestes propostes es vol fer l’ullet a la idea d’investigar les matemàtiques en un con-
text determinat a través de la resolució de problemes. Sí, es pretén que els alumnes siguin
capaços de resoldre les situacions proposades a través del raonament i de l’experimentació,
una experimentació que es treballa inicialment amb materials rudimentaris, com ara boles
de fusta, i posteriorment amb aplicacions de GeoGebra ja creades per aconseguir que els
alumnes puguin comprovar el resultat de les seves deduccions en taulells de billar.

Un problema per anar fent boca...

Ja fa temps, el 29 de febrer de 2020, vaig trobar a les xarxes socials un problema signat per
l’usuari de Twitter @brilliantorg on es demanava resoldre matemàticament una situació con-
textualitzada en el món del billar. El problema en qüestió, il̈ lustrat amb l’esquema del billar
que dibuixava la situació, deia el següent:

Tenim un billar rectangular de dimensions 14 ˆ 6. Piquem una bola que es troba en una
cantonada seguint la bisectriu d’aquesta. Si suposem que la bola mai no s’atura, podrem
predir a quin forat anirà a parar la bola en cas que finalment caigui en algun?

Imatge 1. Esquema de la situació proposada al problema de @Brilliantorg.

El problema, tot i que queda un xic lluny de la realitat si ens fixem en les dimensions del
billar en qüestió, permet explorar algunes propietats del joc que poden ser connectades rà-
pidament amb conceptes matemàtics. A part, permet modificar-ne fàcilment les condicions
inicials i, d’aquesta manera, obrir-lo per aconseguir no només resoldre’l, sinó trobar resultats
més generals.

El problema, en el qual us convidem a pensar abans que continueu llegint aquest article, té
un potencial d’exploració increïble al darrere. Per exemple, ens podem plantejar com variarà
la solució si modifiquem els costats del rectangle inicial. Suposant que la llargada de la taula
sigui 36 m, quina mida ha de tenir l’amplada per aconseguir que la bola acabi en un forat o
en un altre? Podria ser que mai acabés en cap forat? I si modifiquem l’angle de llançament?

Totes les preguntes que es facin els nostres alumnes per ampliar aquesta situació inicial de
ben segur que enriquiran el nostre problema i aconseguiran que el nivell d’aprenentatge
de cadascun s’ajusti a les seves necessitats.
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Un parèntesi en la resolució del problema

Per resoldre aquest exercici ens és imprescindible entendre el funcionament d’algunes lleis
del billar; per exemple, els rebots a una banda.

Si tirem la bola contra un punt concret d’una banda sense cap efecte,1 com farem a partir
d’ara en tots els exercicis d’aquest article, veurem que la bola no rebota de manera aleatòria
contra la banda, sinó que sempre segueix un mateix camí. En aquest cas, el camí que segueix
després del rebot manté contra la banda el mateix angle que l’hi ha portat.

angle d’incidència “ angle de rebot

Imatge 2. Rebots de billar d’una bola contra una banda.

Per constatar aquest fet podem fer alguns llançaments a l’aula amb boles de fusta, per exem-
ple, fent-les rebotar contra un mur. Si en filmem el moviment des d’una càmera zenital, po-
dem captar la trajectòria de la bola i, posteriorment, analitzar l’angle d’incidència i de sortida.
Així mateix, després d’haver fet alguna prova amb les boles de fusta també podem usar al-
guna aplicació de geometria dinàmica, com ara el GeoGebra, i analitzar el moviment de la
bola.

Resposta a una pregunta que ens obre la porta a més preguntes

Un cop entès el moviment de rebot d’una bola contra la banda, el procés de cerca de la
solució sembla ben senzill. Només cal prolongar el camí que segueix la bola quan surt del
forat superior dret amb un angle de 45˝ i fins a trobar a quina cantonada acabarà anant a
parar.

A primer cop d’ull, el procés de cerca de la resposta no ha estat especialment complicat:
cal anar buscant els rebots de la bola cada cop que toca una banda i garantint que l’angle
d’incidència coincideixi amb l’angle de sortida. Com que l’angle és de 45˝ i el punt de sortida
inicial (hem escollit el punt Oq és un vèrtex de la taula de billar, el traç de la bola seguirà el
camí marcat per la bisectriu d’aquesta cantonada, rebotant contra les bandes sempre amb
l’angle de 45˝, i arribarà al punt B, el vèrtex de la taula més allunyat del punt de sortida, O.

1. En aquests exercicis és preferible treballar sense efectes de la bola per restringir els càlculs a models
lineals.
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Imatge 3. Camí de la bola amb un llançament de 45˝̋̋ .

Nota: en l’aplicació d’aquesta activitat a l’aula és interessant que l’alumnat de la primera eta-
pa d’ESO treballi la mesura en graus usant el transportador d’angles. Per aquest motiu, serà
convenient que en aquesta primera tasca no li facilitem el full quadriculat. En canvi, si els vo-
lem facilitar la feina en tasques repetitives posteriors, els podem donar el taulell quadriculat
amb quadrats unitaris; en aquest cas, el recorregut de la bola marcarà diagonals d’alguns
d’aquests quadrats.

Fet! Ja hem donat resposta al problema inicial. Si llancem una bola amb un angle de 45˝ des
d’un dels vèrtexs de la taula, acabarà arribant a la cantonada més allunyada d’aquest vèrtex
de sortida.

Fet? Ni de bon tros! Què ens ha aportat de moment aquest petit exercici? Ben poca cosa. Hem
de fer un pas més! Quines preguntes ens podem fer per ampliar el problema? Per exemple, si
les dimensions del taulell fossin unes altres, hauríem arribat al mateix punt? I si modifiquem
l’angle de sortida? Com varia el nombre de rebots en funció de les dimensions de la taula? Uf,
quantes preguntes! Posem-nos a investigar!

Primers passos cap a una descoberta

Tot procés de descoberta exigeix, abans que aquesta es produeixi, una investigació inicial
de la qual hem de tenir definits molt bé quins seran els paràmetres de cerca. En aquest cas,
anirem variant les dimensions de la taula de billar i anotarem el nombre de rebots i el forat
en què acaba la bola llançada amb un angle de 45˝ sempre des del costat inferior esquerre,
el nostre origen de coordenades, que anomenarem vèrtex O.

Fem unes quantes proves. Quins resultats apareixen si ho intentem per als taulells de dimen-
sions 3 ˆ 3, 4 ˆ 3, 5 ˆ 3 i 6 ˆ 3? Vegem-ho!
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Imatge 4. Camí de la bola amb un llançament de 45˝̋̋ als taulells de dimensions 3 ˆ̂̂ 3, 4 ˆ̂̂ 3, 5ˆ̂̂ 3 i 6 ˆ̂̂ 3.

En un principi, aquest primer intent només ens ha servit per començar a penetrar dins el
problema. Veiem a primer cop d’ull que els resultats que ens surten són un xic dispars. Pel
que fa al vèrtex d’arribada, els resultats han estat B, C, B i C. Fa la sensació que, almenys als
taulells en què la segona dimensió és 3, els forats B i C es van alternant, de manera que cau
en el B quan la primera dimensió és parell i cau en el C quan és senar. Pel que fa al nombre de
tocs a una banda (comptarem l’entrada al darrer vèrtex com a un d’aquests tocs), els resultats
són 1, 6, 7 i 2. No sembla que se segueixi cap ordre.

Imatge 5. Aplicació Billar d’Ignacio Larrosa, www.geogebra.org/m/gzF2CrHS.

El que seria molt recomanable per continuar amb l’exploració del problema seria començar
amb casos més senzills. Per exemple, amb taulells en què un costat és 1 o 2. Després de veure
com varien els paràmetres estudiats en els casos més senzills, podem anar augmentant la
dimensió per intentar trobar una norma que ens serveixi per trobar una generalització del
nostre cas.

Aquesta estratègia de cerca inductiva de la solució és molt bona però costosa. Costosa en el
sentit que, per dur-la a terme, haurem de representar moltes taules de billar amb el recorre-
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gut de la bola inclòs. Per facilitar-nos la feina, és aconsellable usar alguna aplicació ja munta-
da de GeoGebra, com, per exemple, la de Josep Iglésias (www.geogebra.org/m/x9fkpj7b) o
la proposada per Ignacio Larrosa (imatge 5), que ens permet visualitzar la trajectòria d’una
bola en un taulell de dimensió variable i amb una posició inicial de la bola i un angle de
llançament a petició del consumidor.

Tant si s’usa l’aplicació com si no, és important mantenir a la vista qualsevol resultat que
anem traient, de la manera més ordenada possible, usant, per exemple, una taula. D’aquesta
manera podrem identificar qualsevol tendència que segueixin els diferents camins.

Imatge 6. Camins d’un llançament a 45˝̋̋ en diferents taulells.

Un cop representats i ordenats (val a dir que jo n’he hagut de dibuixar uns quants més abans
de poder treure cap mena de conclusió), es comencen a veure algunes propietats. Com, per
exemple, que es distingeix una mena d’antisimetria entre els taulells n ˆ m i m ˆ n. També, i
és més que evident que en taulells quadrats n × n la bola caurà sempre al vèrtex B, en nomes
una banda (la d’arribada).

Imatge 7. Camins d’un llançament a 45˝̋̋ en diferents taulells proporcionals.
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Una altra propietat curiosa que podem veure només amb els gràfics és en taulells amb la
forma pk ¨ nq ˆ pk ¨ mq. En els taulells que es generen d’aquesta manera, mantenint n i m i
variant el valor de k, podem veure que els camins seguits per la bola tenen la mateixa forma
(imatge 7). Aquesta propietat es pot entendre dividint cada costat dels quadrats unitats en k
parts iguals; d’aquesta forma generaríem una altra retícula més fina que mantindria el camí
de la bola també en el taulell de dimensió pk ¨ nq ˆ pk ¨ mq.

En què més ens podem fixar? Observem a la taula 1 el vèrtex d’arribada:

Taula 1. Relació del vèrtex on va a parar la bola segons la dimensió de la taula de billar.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 B C B C B C B C B 

2 A B A C A B A C A 

3 B C B C B C B C B 

4 A A A B A A A C A 

5 B C B C B C B C B 

6 A B A C A B A C A 

En aquesta taula s’acaba de constatar l’antisimetria que intuíem abans. Observem que si al
taulell de dimensió n ˆ m el recorregut de la bola acaba al vèrtex A, al taulell m ˆ n acabarà
al vèrtex C. En canvi, si un dels dos acaba al vèrtex B, l’altre també.

No sembla possible acabar al mateix vèrtex O en què hem començat. Si mirem qualsevol dels
recorreguts que tenim representats, comprendrem per què és impossible que la bola hi torni.
Per arribar al vèrtex de sortida, O, la bola haurà de rebotar en algun moment a una banda i
retornar pel mateix camí que acaba de fer, i això no podrà ser perquè el camí que seguirà
després del rebot serà perpendicular al camí que l’hi ha portat en estar enviada amb angles
de 45˝.

Els taulells del tipus pk ¨ nq ˆ pk ¨ mq i pp ¨ nq ˆ pp ¨ mq hauran d’acabar en el mateix vèrtex, ja
que, com s’ha comentat a l’apartat anterior, els dos camins tindran la mateixa forma.

També observem una certa regularitat en els taulells on la primera dimensió és senar,
p2k ` 1q ˆm. En aquests taulells, la bola cau alternativament al vèrtex A o B segons si la sego-
na dimensió és parell o senar.

Un altre fet curiós és el que veiem quan una dimensió és una potència de 2. Si estudiem els
taulells de la forma 2k ˆ m, veiem que apareixen successions de k ´ 1C seguides d’una B.

Totes aquestes observacions ens porten a la idea que la solució general ha d’estar relacionada
amb la paritat. Per analitzar els diferents casos, discriminarem els tipus de taulells segons si
contenen alguna dimensió senar o no. I marcarem els punts possibles per on pot passar la
bola (en els quals les dues coordenades del punt sumin parell).
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Imatge 8. Camins d’un llançament a 45˝̋̋ en diferents taulells, marcats segons la paritat.

Així, els punts de la taula de billar ens queden diferenciats com les caselles en un taulell
d’escacs: els punts per on pot passar la bola, marcats amb una rodona i els punts per on no
podrà passar, marcats amb una creu.

Taulells amb dues dimensions senars: queda marcat només el B, a part del vèrtex de
sortida, O. Als vèrtexs A i C la bola no hi caurà mai. Per tant, el camí acabarà al punt B.
Taulells amb la primera dimensió senar i l’altra parell: només està marcat el punt A i el
camí acabarà al vèrtex A; si girem les dimensions, només estarà marcat el C i el camí
acabarà al C.
Taulells amb dues dimensions parells: estan marcats tots els vèrtexs i la bola podria
acabar en qualsevol d’ells menys al de sortida. Per descobrir en quin vèrtex cau, divi-
direm les dues dimensions m i n per MCD pn,mq i així caurem en una de les situacions
anteriors.2

Fixem-nos ara en el nombre de rebots que fa la bola contra les bandes de la taula de billar:

Taula 2. Relació del nombre de rebots que fa la bola segons la dimensió de la taula de billar.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2 1 4 2 6 3 8 4 10 

3 3 4 1 6 7 2 9 10 3 

4 4 2 6 1 8 4 10 2 12 

5 5 6 7 8 1 10 11 12 13 

6 6 3 2 4 10 1 12 6 4 

Quan observem la taula, hi veiem una simetria absoluta, i és que ara només tenim en compte
el nombre de rebots. Si ens fixem en la imatge 6, ens adonarem que, quan girem la taula de
billar i passem d’un taulell de dimensió n ˆ m a un de dimensió m ˆ n, el camí també «gira»
(de fet, es produeix una simetria respecte a la bisectriu del vèrtex de sortida); en canvi, el
nombre de rebots es manté.

2. El 1961 A. Zavrotsky va patentar un aparell òptic basat en aquesta teoria per trobar el MCD de dos
nombres.
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Destaquem també els uns (1) a la diagonal principal, i dues altres diagonals que hi haurà
amb dosos (2), o dues més amb tresos (3). . . En general, veurem que les dues diagonals amb
valors k ‰ 1 contindran taulells n ˆ m, on MCDpn,mq “ k.

Què passa, doncs, amb els altres valors? Si observem les diagonals que tallen perpendicular-
ment la diagonal formada només per uns (1), veiem uns quants resultats repetits només amb
valors parells; per exemple, la diagonal amb només quatres (4) que representa els taulells
1ˆ 4, 2ˆ 3, 3 ˆ2 i 4 ˆ1. També n’hi ha una altra amb sisos (6). Ara, la regla que podríem trobar
per aquests nombres parells s’estronca amb la diagonal de vuits (8), que conté dos dosos (2).

Amb un estudi detingut sobre els valors que van apareixent, acabem trobant la fórmula que
generalitza el nombre de bandes en un taulell de dimensió n ˆ m:

bandes “ n ` m ´ MCDpn,mq
MCDpn,mq

Una darrera cosa. Un cop comparats els camins, el nombre de rebots i el vèrtex on acaba la
bola, encara ens queda per investigar la relació entre la longitud del camí seguit i la longitud
dels costats de la taula de billar.

Vegem-ne tres exemples que ens serviran per extrapolar la propietat al cas general:

Imatge 9. Exemple de camins en diferents taulells per calcular-ne la longitud.

camíp2 ˆ 6q “ ?
8 ` ?

8 ` ?
8 “ 3

?
8 “ 6

?
2 Ñ camíp2 ˆ 6q “ ?

2 ¨ mcmp2,6q
camíp4 ˆ 5q “ ?

32 ` ?
2 ` ?

18 ` ?
8 ` ?

8 ` ?
18 ` ?

2 ` ?
32 “ 20

?
2

Ñ camíp4 ˆ 5q “ ?
2 ¨ mcmp4,5q

camíp8 ˆ 6q “ ?
72 ` ?

8 ` ?
32 ` ?

32 ` ?
8 ` ?

72 “ 24
?
2

Ñ camíp8 ˆ 6q “ ?
2 ¨ mcmp8,6q

En aquests casos hem vist que la longitud del camí és un múltiple d’arrel de 2; de fet, aquest
coincideix amb el nombre de quadrats unitats pels quals passa el camí. Si comprovem aques-
ta propietat per als altres exemples, veiem que també funciona. Deixaré la demostració com
a exercici, amb la intenció de donar-ne la clau en un segon article.
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Conclusions

Al llarg d’aquest article hem investigat sobre les peculiaritats dels camins que pren una bola
de billar llançada des d’una banda amb un angle de 45˝ segons si el taulell és d’una mi-
da o d’una altra. Hem ofert idees per convertir un problema com aquest en una situació
d’investigació a l’aula de matemàtiques. Hem intentat donar resposta a algunes de les pre-
guntes que ens hem anat fent i ara, quan escric aquestes línies, m’adono que algunes han
quedat sense resposta i que me’n venen moltes altres al cap. Què passaria si un dels costats
fos un nombre racional? I, si fos irracional, podríem arribar mai a colar la bola en alguna
cantonada?

Epíleg: un pasmés enllà del problema inicial

El 7 de juliol de 2022 em va sorprendre un tuit de Roberto Santos (@rober_fun) en el qual
explicava de manera visual com calcular una suma de fraccions amb els rebots en una taula
de billar.

Imatge 10. Exemple del mètode de càlcul proposat per Roberto Santos.

El mètode per calcular a
n ` b

m consistia a agafar un taulell de billar de dimensió nˆm i llançar
una bola amb un angle de 45˝. Un cop fet el llançament, cal comptar el nombre de rebots als
costats del taulell que mesuren m, als quals donem un valor de a, i el nombre de rebots
als costats que mesurin n, als quals donem el valor de b. El vèrtex d’arribada toca ambdós
tipus de costats, per tant, sumem a i b. La suma de totes les a i les b representa el numerador
de la fracció, mentre que el denominador és el nombre de quadrats unitaris per on ha passat
la bola.

Aquest darrer mètode l’he trobat fascinant i pot arribar a ser de molta utilitat per tancar
l’exercici inicial amb una síntesi de tots els petits resultats que hem acabat trobant i connectar
la suma de dues fraccions amb el llançament d’una bola de billar.
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Som a l’estiu del2022, l’any dels dosos, i escric aquest article amb el record ben viu de l’extraor-
dinària ponència, així com del taller, que el professor Charlie Gilderdale ens va oferir recent-
ment a les XX Jornades per a l’Aprenentatge i l’Ensenyança de les Matemátiques (JAEM),
celebrades a València els primers dies de juliol. Com tots vosaltres, conec i utilitzo sovint, de
fa temps, la magnífica pàgina web del projecte NRICH (nrich.maths.org), font inesgotable
de problemes i activitats per a l’aula de matemàtiques, tant de primària com de secundària.
Però ara he tingut el goig de conèixer en Charlie, un dels seus principals creadors, i gaudir
de les seves sessions. A ell li dedico aquest article i aprofito per recomanar-vos les seves
magnífiques propostes d’activitats per a l’aula de matemàtiques, de molts nivells diferents.

§ Problema 1. Primers consecutius

Començaré amb un problema que ens va proposar en Charlie (era el que estava pensant
aquells dies a València) sobre nombres primers. Preneu dos nombres primers consecutius,
majors que 2, i sumeu-los. Demostreu que el resultat serà un nombre compost que en la seva
descomposició en factors primers té, almenys, tres factors (que poden ser repetits).

Per exemple, triem la primera parella: 3 i 5. La suma, 8, és 2 ¨ 2 ¨ 2; és a dir, té tres factors. Un
altre cas pot ser 11 i 13. La suma és 24, que és 2 ¨ 2 ¨ 2 ¨ 3; en aquest cas, té quatre factors.
S’entén que són primers consecutius aquells que si llistem ordenadament tots els primers
(en l’On-line encyclopedia of integer sequences ’OEIS, https://oeis.org/, és la successió A00040),
ocupen dos llocs seguits en aquesta successió. No cal, doncs, que siguin primers bessons
(aquells la diferència dels quals és 2), que són un cas particular de primers consecutius.

Si tenim en compte que els nombres que només tenen dos factors primers s’anomenen se-
miprimers (també biprimers o quasiprimers), el problema es podria formular així: la suma de
dos primers consecutius majors que 2 no és mai un semiprimer. De manera equivalent, tam-
bé podríem dir que la suma de dos primers consecutius majors que 2 és el producte de dos
primers.
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Lademostració no és gaire difícil,però sí que té undetall beninteressant que permet concloure-
la. Quan el vaig trobar, vaig tenir el goig que es té quan hom descobreix un resultat bonic i
se’m va escapar aquella expressió que tan bé caracteritza aquests moments: eureka!

Podeu trobar informació sobre la ponència i el taller que va impartir en Charlie a: https://nrich.
maths.org/jaem2022. El primer que hi trobareu són les diapositives que va utilitzar i, a conti-
nuació, les diferents activitats que exemplifiquen els set punts que va tractar en la ponència i
que em permeto recordar:

Despertar la curiositat dels alumnes.
Matemàtiques inclusives: activitats de terra baix i sostre alt.
Temps per explorar en una cultura on s’accepten els errors.
Oferir bastides perquè els alumnes segueixin explorant i construint.
La importància de la col̈ laboració i el diàleg per convèncer.
Valorar diferents estratègies i diferents representacions.
Descobrir patrons, conjecturar, generalitzar i provar.

Dels molts exemples que va posar, em permeto reproduir-ne un que em sembla representa-
tiu (fins allà on pot ser-ho un únic problema) de la seva proposta. És un petit joc d’estratègia
per a dos jugadors (ja coneixeu la meva debilitat per aquest tipus de problemes) que podeu
trobar i practicar en línia (amb indicació dels possibles errors) a: https://nrich.maths.org/5468.

§ Problema 2. El joc dels múltiples i els divisors

Disposem de la taula dels cent primers nombres naturals. El primer jugador selecciona un
nombre de la taula (menor que 50); per exemple, el 25. El segon jugador tria un nombre que
sigui un múltiple o un divisor de 25; per exemple, el 5. Ara el primer ha de seleccionar un
nombre múltiple o divisor de 5 sense repetir cap dels nombres ja utilitzats; és a dir, pot triar
l’1, el 10, el 50 o el 75 (entre molts d’altres), però no el 25 o el 5. Es va formant una successió
de nombres tots diferents; per exemple: 50, 25, 75, 5, 1, 47... El primer jugador que no pot
jugar perd la partida.

Una vegada practicat el joc, es pot enfocar en dues direccions complementàries: trobar una
estratègia per guanyar el joc (és a dir, impedir que l’altre pugui jugar) o bé considerar-lo com
una activitat col̈ laborativa per tal de trobar, a partir d’un nombre inicial donat, quina és la
cadena més llarga possible (també la més curta). En ambdós casos teniu al davant autèntics
problemes de matemàtiques que, si els proposeu a l’aula, us permetran tractar els conceptes
de múltiple i divisor d’una manera nova i original. No cal dir que, abans de portar-lo a la
classe, cal dedicar una bona estona a analitzar les nombroses subtilitats d’aquest magnífic
joc d’estratègia.

Tot i que ja m’agradaria seguir proposant-vos problemes d’en Charlie, ho deixaré aquí perquè
els podeu trobar als materials ja esmentats i, de manera general, a la pàgina de l’NRICH.
Tanmateix, continuaré l’article proposant-vos algun altre problema de nombres, que extrec
de la xerrada organitzada pel Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) que vaig fer
a la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) en una data assenyalada: el 22-2-22. En la figura mostro l’anunci de la xerrada, que
ens permet veure que la data, a més de ser capicua, si és escrita convenientment, té simetria
central.
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En la conferència vaig parlar de nombres formats per una sola xifra, dates curioses, capicues i
altres curiositats amb nombres enters. Una de les idees que vaig desenvolupar és l’operació
«girar un nombre», que consisteix a invertir l’ordre de les seves xifres. Els invariants d’aquesta
operació són precisament nombres capicua. Combinant aquesta operació amb d’altres, es
generen problemes interessants, alguns de senzills i coneguts, d’altres més difícils, fins i tot
encara no resolts.

§ Problema 3. Sempre s’acaba en un capicua?

Tornem a l’operació «invertir l’ordre de les xifres». Considerem un nombre i el que resulta
d’invertir-ne les xifres i sumem els dos nombres: obtindrem un capicua? Si ho és, hem acabat.
Si no ho és, repetim l’operació. Podem assegurar que sempre arribarem a un capicua amb un
nombre finit de passos?

Exemple (I): 54; si l’invertim, tenim 45; sumem: 54 ` 45 “ 99, capicua (1 pas).

Exemple (II): 73; si l’invertim, tenim 37; sumem: 73 ` 37 “ 110. Ho repetim: 110 ` 011 “ 121
(2 passos).

Exemple (III): 78; si l’invertim, tenim 87; sumem: 78 `87 “ 165; 165 ` 561 “ 726; 726 ` 627 “
1.353; 1.353 ` 3.531 “ 4.884 (4 passos).

Una prova empírica permet assegurar que si el nombre té dues xifres, sempre acabem en un
capicua. Tanmateix, el fet que ja per a alguns nombres de dues xifres la quantitat de passos
sigui molt elevada, fa pensar que quan el nombre de xifres augmenti, el problema esdevindrà
difícil. Concretament, el nombre 89 requereix 24 passos, el darrer dels quals dona un capicua
de 13 xifres:

1.801.200.002.107 ` 7.012.000.021.081 “ 8.813.200.023.188

L’estudi per als nombres de tres xifres resulta apassionant i complex. Un nombre es diu que és
de Lychrel (nom proposat per Wade van Landingham) si, quan repetim la seqüència anterior
(invertir i sumar), mai obtenim un capicua. Ja amb nombres de tres xifres trobem «ferms»
candidats a ser nombres de Lychrel, el menor dels quals és 196. S’han fet més de 700 milions
d’iteracions i s’ha arribat a nombres de més de 300 milions de xifres sense obtenir cap capi-
cua! Altres candidats amb tres xifres són: 295, 394, 493, 592, 689, 691, 788, 790, 879, 887, 978
i 986 (i els inversos corresponents).

Si bé en base 10 encara no s’ha demostrat que existeixen nombres de Lychrel, sí que s’ha
aconseguit en altres bases de numeració. En particular, el nombre 10.110, de base 2 (curio-



desembre 2022 91

sament, 22 en decimal), és un nombre de Lychrel. També n’hi ha en altres bases que són
potències de 2.

Si voleu entretenir-vos estudiant aquests nombres, us aconsello que visiteu l’OEIS, aquest
fantàstic lloc on trobareu una quantitat enorme de successions i les seves propietats.

En concret, per estudiar els nombres de Lychrel fixeu-vos en les successions:

OEIS A056964 (n ` nombre obtingut invertint les xifres de nq.
OEIS A023108 (successió dels candidats en base 10 a nombres de Lychrel).
OEIS A060382 (successió an que dona el menor candidat en base n a ser un nombre de
Lychrel).

§ Problema 4. Més curiositats sobre nombres capicua

De la mateix manera que tot nombre és la suma de tres nombres triangulars o quatre qua-
drats, tot nombre es pot expressar com la suma de tres capicues (excepte en base 2, on, per
exemple, 176 escrit en base 2 en necessita quatre).

Per exemple: 2.022 “ 1.001 ` 999 ` 22 i també 2.002 ` 11 ` 9. Proveu amb altres nombres
i mireu d’indentificar algun patró que us permeti trobar les descomposicions en suma de
capicues.

Un exemple magnífic és el següent (prenem com a enter el nombre format pels 21 primers
decimals del número pi):

314159265358979323846 “
210100100111001001012` 98639929400492993689` 5419235847485329145

Una de les propietats que més m’agrada de totes les que conec sobre nombres capicua és la
que permet trobar, amb un càlcul senzill, el lloc que ocupa un capicua en la successió de tots
els capicues, que exposo a continuació.

Si el nombre de xifres del capicua és parell, preneu la meitat de les xifres i afegiu-hi 1 davant.
Per exemple, el capicua 347743 ocupa el lloc 1347. En canvi, si el nombre de xifres és senar,
sumeu 1 a la primera xifra i al darrere poseu-hi la resta de xifres fins a la meitat (inclosa la
xifracentral). Per exemple, el capicua 3.471.743 ocupa el lloc 4.471. Proveu amb altres nom-
bres (podeu comprovar que el lloc obtingut és el correcte consultant la successió A002113
de l’OEIS. És bonic, oi?
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§ Problema 5. Producte de quatre nombres consecutius

Acabaré l’article amb un darrer problema de nombres que em va proposar Xavier Valls i que,
sens dubte, podria formar part de la col̈ lecció de problemes de l’NRICH. La seva formulació
és tan senzilla com bonic és el problema: què podem dir del producte de quatre nombres
naturals consecutius?

L’expressió «què podem dir» és volgudament oberta i ens permet pensar en les dues vessants
dels problemes de matemàtiques: les conjectures (plausibles) i les demostracions. Aprofitant
que és el darrer problema d’avui, us donaré ben poques pistes sobre el seu abordatge (se-
gurament el tancarien massa ràpidament), i encara menys sobre la seva resolució completa.
Analitzeu la situació i cerqueu patrons de manera lliure. I, quan us sembli que són conjectures
sòlides, mireu de provar-les. Si el porteu a classe, tindreu, a més a més, pràctica productiva
assegurada.

Gaudiu amb les situacions i els problemes d’avui i, sempre que pugueu, feu gaudir el vostre
alumnat!
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SET, Grup de Jocs d’ABEAM (*)
(*) L’equip organitzador del grup SET, responsable d’aquesta secció,
està format per: Luis Cros, María Bellés, Mónica Rosado, Teresa Longueira,
Jordi Deulofeu, Mònica Casas, José Miguel Maimó, Laura López,
Aransa González, Alex Vide i Pol San.

Jocs de taula per a l’aula dematemàtiques: per què?

Objectius de la secció

El grup SET, de l’associació ABEAM, és un grup de professors i professores de diferents ni-
vells educatius (d’educació infantil a la universitat) amb un objectiu comú: emprar els jocs de
taula per ensenyar matemàtiques a tots els nivells. Tots els que formem el grup som grans
aficionats a jugar i abans de proposar activitats d’aprenentatge basades en jocs dediquem un
temps a practicar lliurement els jocs que seleccionem i, posteriorment, a analitzar-los des del
punt de vista de l’aprenentatge de les matemàtiques, sense perdre de vista que la primera
característica d’un bon joc és la seva rejugabilitat, és a dir, que tinguem ganes de tornar a
jugar-hi una vegada hem acabat una partida, condició fonamental per mobilitzar emocions
positives afavoridores de l’aprenentatge.

Des de fa cinc anys els que formem el grup, després de provar una gran quantitat de jocs
´la majoria dels quals de creació recent´ hem anat elaborant una llista de jocs per treballar
les matemàtiques a l’aula, amb la intenció de cobrir els diferents blocs de continguts del
currículum des del primer curs d’educació infantil fins al segon de batxillerat. Molts dels jocs
seleccionats els hem presentat en tallers a escoles ´tant per a mestres com per a famílies´
i en jornades sobre l’ensenyament de les matemàtiques (XIX Jornades per a l’Aprenentatge i
l’Ensenyament de les Matemàtiques [XIX JAEM] a La Coruña, XX JAEM a València, Segon Con-
grés Català d’Educació Matemàtica, etc.). També publiquem la fitxa d’un joc a cada número
del butlletí ABEAM famílies.

Iniciem ara al NouBiaix una secció en la qual volem apropar els jocs de taula a tot el pro-
fessorat i mostrar que constitueixen un context magnífic per aprendre matemàtiques en els
diferents nivells educatius. Com en altres contextos, darrere la pràctica d’un joc sovint trobem
elements matemàtics, tant conceptuals com procedimentals i, sobretot, competencials, per
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la qual cosa els jocs de taula constitueixen una font magnífica d’activitats matemàtiques. Per
tant, mostrar una selecció de jocs de taula adequats als diferents nivells, juntament amb el
conjunt d’activitats d’aprenentatge associades, és l’objectiu principal d’aquesta secció.

En aquest article inicial tractarem de justificar perquè estem convençuts que els jocs de taula
´preferentment els contemporanis comercialitzats, però també d’altres fàcilment construï-
bles per a l’aula´ haurien de ser presents a les classes de matemàtiques. També presentarem
un joc, el SET, que és el que dona nom al grup, i diferents activitats i problemes de matemàti-
ques relacionats amb aquest joc.

Per què cal utilitzar jocs a l’aula?

La pràctica de jocs de taula, una de les activitats que caracteritza els humans, té dues ca-
racterístiques principals: diversió i aprenentatge. En la pràctica d’un joc trobem moltíssimes
coses, entre d’altres: diversió, il̈ lusió, relació social, comunicació, repte intel̈ lectual, ganes
de millorar, competició, negociació, col̈ laboració, treball en equip, imaginació, creativitat,
habilitats mentals i manuals, interpretació, memòria, resolució de problemes, presa de de-
cisions, coneixements, competències, seducció i fins i tot petits enganys ´canvis de rol´.
D’altra banda, quan un juga, mostra les seves capacitats i la seva manera de ser en aspectes
cognitius, emocionals, socials i de comportament, a partir de les decisions que pren (dife-
rents maneres de jugar): si és arriscat o conservador, competitiu o col̈ laborador, negociador o
intransigent, empàtic o individualista. Perquè un joc és, quasi sempre, una simulació, més
o menys propera, d’una situació de la vida o del món en què vivim. En definitiva, jugant
s’aprèn a viure, a conviure i a compartir. Els jugadors són els actors principals: sense ells res
no té sentit i amb ells la pràctica d’un joc pot esdevenir una activitat rellevant, una font de
plaer i d’aprenentatges significatius, tant des del punt de vista dels que el juguen com des
del que volem que aprenguin.

Jocs de taula i matemàtiques

Encara que els jocs de taula es poden emprar en la majoria d’assignatures, molts jocs te-
nen una forta relació amb diferents aspectes de les matemàtiques, tant competencials com
també conceptuals i procedimentals.

Des del punt de vista competencial cal començar destacant que ajuden a prendre decisions
fonamentades, una competència que considerem fonamental, encara que poques vegades
s’explicita en el currículum de matemàtiques. Tanmateix, entre les competències rellevants,
la resolució de problemes és segurament la que més clarament s’identifica en el procés de
la pràctica d’un joc i en moltes de les activitats associades als jocs. De fet, aquest procés i la
recerca d’estratègies guanyadores o de «bones» maneres de jugar que augmentin la proba-
bilitat de guanyar, segons els casos, es poden analitzar seguint uns passos molt similars a les
conegudes fases de Polya. Així, és possible establir un paral̈ lelisme entre ambdós processos:
la comprensió del problema (el que ens demana, les dades que ens dona i la seva relació)
es correspon amb la comprensió del joc (del seu objectiu i de les regles). El disseny d’un
pla de resolució del problema té relació amb la determinació d’estratègies (enteses com a
maneres de jugar tenint en compte el que fan els altres) per intentar aconseguir l’objectiu
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del joc. L’execució del pla es correspon amb la implementació de les estratègies (aplicació en
partides concretes) i, finalment, la visió retrospectiva (validació de la solució del problema i de
les estratègies dissenyades i implementades, i plantejament de generalitzacions) és semblant
a la validació de l’estratègia guanyadora, que és la que resol el joc i que pot tenir un caràcter
més inductiu, si l’apliquem a noves partides i observem el resultat obtingut, o més deductiu,
si raonem la seva validesa de manera general.

La resta de competències són també presents en la pràctica de jocs de taula, en particular les
relacionades amb el raonament matemàtic i també les comunicatives.

Pel que fa als continguts, els jocs es poden relacionar amb els diferents blocs del currícu-
lum de matemàtiques: el numèric (especialment, sentit numèric i càlcul), el geomètric (sentit
geomètric, relació 3D-2D), el probabilístic (idea d’atzar, espai mostral, equiprobabilitat), el de
la mesura (percepció, estimació i mesura efectiva de diferents magnituds) i el de relacions i
canvis (identificació de patrons, generalització, tipus de canvis).

De quins jocs parlem i com els podem portar a l’aula

A l’hora d’escollir jocs per portar a l’aula hi ha una sèrie d’aspectes que cal tenir en compte: les
particularitats dels jocs triats, les finalitats de la seva introducció i les característiques concre-
tes de l’acció a l’aula. Així, cal evitar jocs que tinguin instruccions poc clares o molt llargues i
feixugues, els que tinguin molts elements i de mida petita, i aquells en què el temps de joc si-
gui tan ampli que no permeti poder fer diverses partides per reflexionar sobre l’estratègia del
joc i poder veure així les matemàtiques que s’han treballat en una mateixa sessió (o màxim
dues).

D’acord amb això anterior, aconsellem els jocs que anomenem 5-10-15:

5 minuts per comprendre les instruccions. Un cop s’estigui jugant al joc, cal revisar que
es juga de manera correcta i, si s’ha decidit fer algun canvi, que no modifiqui l’objectiu
pedagògic del joc. Una manera de dinamitzar la comprensió de les instruccions és fer
arribar a l’alumnat les instruccions a través de tutorials en vídeo, de manera que a l’aula
simplement s’hagin de resoldre dubtes concrets i posar-se a jugar. També és una bo-
na solució utilitzar jocs que els alumnes ja coneixen perquè hi han jugat en cursos
anteriors o a casa seva.
10 minuts de joc (màxim 15), per poder jugar diverses partides i treballar activitats que
permetin fer aflorar les matemàtiques presents en el joc.
15 euros de preu (o menys). Els jocs comercialitzats s’han de comprar i els pressupostos
sempre són migrats.

Una altra cosa que hem de tenir en compte a l’hora de seleccionar un joc per a l’aula, tal com
ja hem comentat a l’inici, és la rejugabilitat, les ganes de jugar una nova partida quan n’hem
acabat una. Si en acabar un joc no tenim ganes de tornar-hi a jugar, no compleix la idea bàsica
d’emocionar i, per tant, encara que sigui matemàticament potent, no aconseguirà consolidar
els coneixements treballats.
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La gestió d’una activitat de joc a l’aula

A l’hora de portar el joc a l’aula, com en qualsevol activitat, és fonamental dissenyar una bona
gestió de la classe, en particular l’organització del temps.

Si pensem en sessions de 50-55 minuts, podem destinar:

Al voltant de 10-15 minuts per a la preparació inicial: organització espacial de l’aula,
agrupació dels alumnes, repartiment dels jocs, preparació del joc i comprensió de les
regles del joc per part de tots els jugadors.
Al voltant de 20-25 minuts per jugar al joc, procurant que es pugui fer més d’una parti-
da.
Al voltant de 15-20 minuts per mostrar les matemàtiques que s’han treballat durant el
joc, aportant preguntes que permetin fer una reflexió sobre quines matemàtiques han
emergit, com les hem utilitzat, com les podem connectar amb el joc i com les podem
representar. També és rellevant que apareguin elements metacognitius ´sovint rela-
cionats amb les maneres de jugar´, així com que es pugui fer una valoració de la sessió
i dels jocs proposats.

En el cas de jocs que tenen implícites les matemàtiques, o de jocs que es presenten adaptats
perquè sorgeixin unes determinades matemàtiques, i aquestes es desenvolupen clarament
en la pràctica del joc, té sentit allargar el període de joc i reduir el de fer presents les mate-
màtiques. D’altra banda, en el cas dels jocs als quals es decideixi dedicar més d’una sessió, és
imprescindible que es faci present que la sessió ha estat d’aprenentatge a través d’un joc i
no només una sessió de joc. Quan l’alumnat surt de la sessió amb la sensació «d’avui a classe
hem jugat» (i res més), es perd el sentit pedagògic de la sessió i difícilment s’assoleixen els
objectius establerts.

Pel que fa a l’agrupament de l’alumnat, dependrà del nombre d’alumnes i del nombre d’exem-
plars del joc de què es disposi. Per decidir el nombre de jugadors per joc ens podem orientar
per la recomanació que es fa en el mateix joc, tenint en compte que un jugador pot estar for-
mat per un petit grup d’alumnes, cosa que millorarà la interacció entre iguals. Els grups han
de ser petits, de dos o tres alumnes, ja que quan són quatre acostuma a ser complicat, i més
no és aconsellable. Fent això es treballa l’ús d’informació compartida, es millora l’atenció per
prendre decisions, es fomenta el debat d’idees i de propostes i, en definitiva, es desenvolupa
el treball col̈ laboratiu. Aquest plantejament és molt adequat per als jocs solitaris, de manera
que, ben organitzats, són una bona proposta per treballar en grups cooperatius.

D’altra banda, cal analitzar el que fa (o ha de fer) cada jugador des que s’acaba el seu torn
fins que li torna a tocar jugar: alguns jocs fomenten la concentració i els jugadors han d’estar
atents al que fan els altres, ja que influeix en el seu propi torn, o bé es tracta de jocs on no hi
ha un ordre de torn i es pot participar en qualsevol moment. Aquests jocs són, segurament,
els millors per a una bona dinàmica a l’aula, mentre que els jocs en què els jugadors, des que
acaben el seu torn fins que els torna a tocar, no han d’estar atents ´o passa molt de temps´
perquè així ho requereix la dinàmica del joc, no són gaire adequats per a l’aula. Alguns jocs
poden estar dissenyats per a un nombre molt gran de jugadors, però nosaltres podem limitar
aquesta quantitat en funció dels nostres objectius i les nostres necessitats.
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I si no disposem de prou exemplars d’unmateix joc?

En el cas que disposem de pocs exemplars del mateix joc, us proposem algunes possibilitats
per organitzar l’aula i poder usar els jocs,

Podeu crear dinàmiques amb diversos jocs que treballin el mateix concepte i fer-los rotar
entre els diferents grups de joc. Per fer-ho cal tenir present que, per tal que les rotacions
funcionin bé, el temps de joc ha de ser similar, de manera que les diferents partides i la
reflexió corresponent sobre cada joc es puguin acabar abans de fer la rotació. Mai no és una
bona opció acabar el joc sense arribar a l’objectiu pretès. Per a l’alumnat és frustrant haver
dissenyat una estratègia guanyadora i no poder-ne comprovar la validesa. En aquests casos,
una bona opció és seleccionar jocs en què es pugui adaptar el nombre de rondes que cal per
finalitzar una partida.

També podeu establir espais de treball diferenciat, de manera que tinguem un racó amb
alumnes treballant amb un joc, un altre amb alumnes treballant amb material manipulatiu
i un altre amb un grup treballant amb la formalització d’un concepte, o fent una sessió de
dubtes o d’explicació entre experts. . . Es poden fer tants espais com es consideri adequat,
però ha de quedar clara la seva feina en cada espai i la durada ha de ser similar. Després de
diverses sessions, tots els alumnes han d’haver passat per tots els espais.

Sobre l’avaluació de les activitats de joc

Les possibilitats d’avaluació, així com els instruments per obtenir dades rellevants, són múlti-
ples. Des del punt de vista del docent i com succeeix amb la resta d’activitats, el primer que
cal analitzar és si s’han aconseguit els objectius que s’havien plantejat. Això es pot fer a través
d’algun tipus de prova a posteriori ´per exemple, plantejant una nova activitat que reculli
elements clau del treball fet amb el joc´ o bé a través d’una rúbrica d’observació. També s’ha
de valorar si el disseny de la sessió ha estat adequat i s’ha de fer un llistat dels aspectes que
cal millorar en les properes implementacions del joc. També es pot obtenir una qualificació
valorant les fitxes de treball que s’han fet servir durant la sessió.

Des del punt de vista de l’alumnat, el primer punt que hem de conèixer és el valor que donen
als jocs i la seva relació amb les matemàtiques. La comparació de respostes a les preguntes
«per què jugues a jocs de taula?» o «per què fas matemàtiques?» ens proporcionarà informa-
ció de com l’alumnat veu aquestes dues activitats. Al principi, en general trobarem respostes
molt diferents i fins i tot contraposades. En funció d’aquesta situació inicial caldrà ajudar
l’alumnat, amb major o menor intensitat, a establir relacions i paral̈ lelismes entre la pràctica i
l’anàlisi de jocs i el treball en matemàtiques.

Una vegada feta una sessió de jocs a l’aula, o una seqüència, caldrà demanar als alumnes
una valoració de l’activitat per determinar fins a quin punt s’han complert les expectatives
creades i si voldrien tornar a fer una sessió de treball similar. Així mateix, haurien de fer una
valoració crítica del que han après durant la sessió, destriant els elements competencials, els
conceptuals i els procedimentals. D’altra banda, per avaluar els aprenentatges adquirits, tant
si es vol fer una valoració amb finalitats qualificatives com analítiques, recomanem utilitzar
rúbriques específiques, que permeten disposar de valoracions detallades i que poden ser
valorades amb una certa objectivitat.
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Utilitzar jocs de taula com a context per ensenyar matemàtiques té múltiples avantatges,
però cal dissenyar i gestionar les activitats basades en jocs per tal que esdevinguin una eina
rellevant per a l’aprenentatge de les matemàtiques de tots els nois i les noies de tots els
nivells educatius. Un primer pas, el de l’interès, acostuma a aconseguir-se més fàcilment que
en altres contextos, però això és només l’inici. Cal seleccionar bé els jocs, dissenyar activitats
i seqüències didàctiques a partir d’aquests i gestionar adequadament l’aula en la línia que
hem tractat d’exposar, per tal d’aprofitar aquesta predisposició inicial i transformar-la en un
aprenentatge real.

Esperem que les propostes que anirem plantejant en aquesta secció proporcionin idees al
professorat i contribueixin a aquest objectiu.

Com hem dit al final del primer punt, acabarem aquest primer article amb l’explicació del joc
SET, que és clarament representatiu dels jocs que ens agrada portar a l’aula i que es pot tre-
ballar en nivells molt diferents segons les activitats que acompanyin la seva pràctica. Potser
per això, el grup té precisament el nom d’aquest magnífic joc.

El SET, unmagnífic joc de cartes

Aquest joc va ser creat per Marsha Falco (1974) i el va publicar inicialment Set Enterprises el
1991. La idea del joc prové del sistema de codificació que la seva creadora estava utilitzant
en el seu treball com a genetista. Actualment se’n pot trobar una edició de l’editorial Devir.
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Títol SET

Edat A partir de 6 anys.

Jugadors 1 a 8 jugadors

Temps d’una partida Al voltant de 15 minuts

Resum El SET és un joc de lògica i percepció visual que es pot jugar de manera
individual o en grup. Està format per 81 cartes que caldrà barrejar bé i,
després, col̈ locar-ne 12 de cap per amunt formant un rectangle de 3 ˆ 4.
La resta es deixen de cap per avall en una pila.
H
Cada carta té quatre característiques:
H
Símbol: oval, ona o rombe.
Color: vermell, verd o lila.
Quantitat: un, dos o tres símbols.
Fons: l’interior dels símbols pot ser totalment acolorit, ratllat o blanc.
H
L’objectiu del joc és identificar conjunts (sets en anglès). Un set són tres
cartes, de manera que cadascuna de les quatre característiques, avaluades
per separat, són iguals en les tres cartes o diferents en totes elles. És a dir,
si dues cartes són iguals en alguna de les característiques i l’altra carta és
diferent, llavors no és un set.
H
Aquí us mostrem cinc exemples diferents de sets:
H

H
Al principi sembla complicat identificar-los, però a mesura que hi aneu
jugant, la velocitat d’identificació creixerà ràpidament.

Entreteniment
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Complexitat

 

Preu
 12 € 

Competències /
habilitats matemàtiques

Amb aquest joc es treballen habilitats de percepció visual i de lògica
(atributs iguals o diferents), a més a més de la rapidesa, la concentració
i l’anticipació.
H
Quan un jugador troba un set, cal que ho digui i el mostri a la resta de
jugadors, els quals l’han de validar. Si és correcte, el jugador es queda
les tres cartes; si no ho és, ha de retornar tres cartes seves a la pila.
D’aquesta manera es treballa la competència comunicativa i, alhora,
s’habitua a tots els jugadors a avaluar un resultat obtingut, fet prou
important en la resolució de problemes. Quan s’ha fet un set, es posen
tres cartes de la pila al lloc deixat per les cartes retirades i el joc segueix
fins que s’esgoten totes les cartes.

Tutorials a la xarxa Com jugar al SET: https://youtu.be/fPdVrmCYtJw.
SET en línia: http://www.setgame.com/set/puzzle.
App: https://goo.gl/Nm0wlr.

Activitats, preguntes i problemes

Aquest és un joc excel̈ lent per portar a l’aula. A partir del joc podem plantejar diferents qües-
tions i problemes per tal de treballar principalment aspectes del recompte i també de la
probabilitat. Encara que el joc es pot portar a primària, on es poden desenvolupar habilitats
de percepció visual i de lògica, és a secundària i fins i tot al batxillerat on podem plantejar pro-
blemes de matemàtiques interessants i relacionats amb el currículum, tant de combinatòria
com de probabilitat.

Aquí en teniu deu exemples, però segur que en podreu trobar molts més:

Quantes cartes té el joc si sabem que apareixen totes les possibles (amb les quatre
característiques i les tres possibilitats per a cada característica) sense cap repetició?
Si, en lloc de quatre característiques, només n’hi hagués tres, però cadascuna tingués
quatre possibilitats i, com abans, hi hagués totes les cartes possibles sense repeticions,
hi hauria més cartes ara a la pila? Generalitza el nombre de cartes de la pila per n carac-
terístiques i m possibilitats per a cadascuna.
Si tenim dues cartes, quantes cartes hi haurà que facin un set amb elles? I si tenim una
carta?
De quantes maneres diferents es poden posar les 12 primeres cartes formant un rec-
tangle de 3 ×4?
Fixem el valor d’una variable. Per exemple, ens quedem totes les cartes de color blau i
descartem la resta. Quantes cartes tindrem?
Quantes cartes hi ha si fixem el valor de dues variables? És a dir, com podem calcular la
quantitat de cartes que són rombes de color blau, per exemple?
Quants sets diferents podem trobar si ens quedem les cartes que són rombes blaus? I
si ens quedem les que són blaves?
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Si juguem amb les 81 cartes, quants sets hi ha de manera que les cartes no comparteixin
el valor de cap característica? I quants sets diferents hi ha en total?
Si traiem tres cartes de la pila a l’atzar, quina és la probabilitat que facin un set?
Quina és la probabilitat de no formar un set amb les 12 primeres cartes?

Els amics d’Explorium han proposat les activitats següents: https://goo.gl/Z6682w.

En l’article de la Wikipedia «Set (card game)», https://en.wikipedia.org/wiki/Set_(card_game),
es poden trobar alguns problemes de major complexitat, com, per exemple, quin és el major
nombre de cartes que podem trobar de manera que no es pugui formar cap set?

Un repte final: sabríeu trobar 6 sets diferents en aquestes 12 cartes?
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