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0. Sumari
Als butlletins anteriors us he anat informant de diversos concursos (fotografia matemàtica, 
dibuixos, cangur, vídeoMAT…) en aquest us informem dels concursos “problemes a l’esprint” 
(de grup) i “marató de problemes” (individual).

Sobre celebracions: dia internacional de la dona i nena a la ciència (11 de febrer) i la celebració 
del Dia de Pi el 14 de març.
Segueixen informacions sobre les activitats d’eXplorium, Museu de Matemàtiques i la 
pel·lícula “Figuras ocultas”  sobre la història real d’un grup de matemàtiques afroamericanes 
que van treballar a la NASA als anys 60.

Al gener va tenir lloc reunió del comitè que otorga el Premi Abel de matemàtiques i us fem una 
pinzellada de que és el premi ..i el ressò que ha tingut a la premsa. Destaquem les entrevistes 
a les matemàtiques Marta Macho, Clara Grima i als matemàtics Adrián Paenza i Sergio 
Belmonte al punt de recull de premsa a la secció de Racons Matemàtics una imatge 
matemàtica: ” Trepitjant patrons”del concurs de Dibuixos Matemàtics d’ABEAM  i  el Grup de 
Jocs ens proposa el joc “Ricochet Robots” que es pot jugar individual o en grup (a partir de 10 
anys).
  
Agraïm col.laboració de FAPAC en la difusió d’aquest butlletí. Si us voleu subscriure o voleu 
convidar algun conegut per a que rebi aquest butlletí, només us heu d’inscriure a través del 
següent enllaç

Podeu consultar els números anteriors del butlletí a l’enllaç

abeam.feemcat.org



               Famílies

1. Problemes a l’esprint i Marató de problemes

A)Problemes a l’esprint és una activitat de resolució de problemes en línea per alumnes de 2n 
cicle d’ESO i batxillerat que es fa per equips que vulguin participar en una activitat col-laborativa 
de resolución de problemes. Es denomina a l’esprint ja que el centre guanyador és el primer que 
envía totes les solucions correctes a les qüestions matemàtiques que es plantegen.
Les convocatòries es fan al llarg del curs. A l’actual ja s’han fet els corresponents a 3r i 4rt ESO 
i cicle superior de primària i batxillerat(8 febrer)  Per 1r i 2n d’ESO es farà el 22 de febrero.

A l’enllaç trobareu tota a informació i enllaços a enunciats de problemes que s’han plantejat a 
edicions ja realitzades.

B)Marató de problemes
Aquesta activitat s’adreça a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.  Tanmateix, de manera excepcional, tam-
bé hi poden participar alumnes de 2n d’ESO si els ho aconsella una professora o un professor. 
L’activitat es proposa com una activitat individual per a alumnes dels nivells indicats. Per això es 
demana a les persones que participin que respectin l’esperit d’aquest concurs i no cerquin ajuts 
“fora de concurs”. 

Al llarg de l’activitat es proposen 16 problemes.
En el moment de la inscripció s’haurà d’enviar la resposta numèrica al que anomenem problema 
0, que és el primer problema del concurs.

A l’enllaç es trova tota la informació
Si voleu veure els enunciats de l’edició de l’any passat.
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2. 11 de febrer: Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència

El proper 11 de febrer se celebrarà el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. Amb 
l’objectiu d’aconseguir l’accés i la participació plena i equitativa en la ciència de les dones i les 
nenes, la igualtat de gènere i l’apoderament de les mateixes, el 15 de desembre de 2015 la 
Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l’11 de febrer de cada any com el Dia 
Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència
Aquest any 2017 és el segon any que es celebra. Més informació a
enllaç
enllaç 
enllaç

3. S’acosta el dia de Pi . “Sin Pi no soy nada”

El Dia Pi és una celebració que commemora la constant matemàtica π (pi). El Dia Pi se celebra 
el 14 de març (en el format de calendari mes/dia, 3/14 que representen els tres dígits més repre-
sentatius de la constant).

A EEUU és un dels països on es celebra molt ja que al  2009 la Cambra de Representants dels 
Estats Units va donar suport a la designació del dia Pi amb aquest motiu el 14 de març o dies al 
voltant del 14 de març es celebren conferències, actes, articles a la premsa, celebració a centres 
docents....

La federació d’associacions de professors de matemàtiques d’Espanya ha acordat celebrar-ho a 
partir d’aquest any 2017 y convoca e concurs “Sin Pi no soy nada”

Fins el 28 de febrer es pot participar en aquest concurs de la Federacion Española de 
Professores de Matemáticas.

abeam.feemcat.org



               Famílies

Per a estudiants: Es pot participar amb projecte en qualsevol de les modalitats següents: 
Relatos, vídeos (de màxim 3 minuts) i còmics (4 pàgines A4 com a màxim.

Bases dels premis per a estudiants: enllaç 
Si voleu seguir el twitter del dia de Pi que organitza la FESPM : @PiDaySP

A la web del Creamat trobareu activitats i propostes realitzades a escoles, instituts entorn al 
número PI.
Enllaç

Més informació sobre el dia de Pi que convoca la Fundación Descubre, La RSME, la FESPM 
y la SAEM THALES enllaç

A la web del Creamat trobareu activitats i propostes realitzades a escoles, instituts entorn al 
número PI enllaç 

4. Colònies i sortides eXplorium

Cap de setmana del 4 i 5 de Març, sortida científica en famíla.
Tota la família de colònies! Ens veurem envoltats de tecnologia, ciències, activitats i reptes per 
tothom. Veniu a gaudir de l’immillorable paissatge del Montseny. Ens ho passarem d’allò més bé 
i aprendrem un munt!

Del 9 al 12 d’Abril, colònies científiques de Setmana Santa per primària i per ESO.
Després de la gran experiència de l’any passat… repeteixen amb unes Colònies Científiques 
pels dies de Setmana Santa!
Seran uns dies a  Can Rabassa, a Vilanova del Vallès amb un  munt de nous reptes i experi-
ments per fer
Tota la informació a l’enllaç

abeam.feemcat.org



               Famílies

5. Activitats MMACA 

Diumenge 12 de març de 10 a 14: celebració del dia de Pi amb activitats matemàtiques per tots 
els públics ( gratacels gegants,polydron, quarto,bandes de Möebius, càlcul de pi amb monedes 
i més activitats entorn al número Pi)...i recordeu que pel públic general es pot visitar l’exposició 
els dimecres de 17h a 20h i els diumenges de 10h a 14h i tots els diumenges ofereixen el taller 
familiar “Construïm les cúpules de Leonardo”, un taller on podreu participar tots, des dels més 
petits fins als avis. Consisteix a construir, utilitzant un sol model de bastó, diferents models 
d’estructures. En acabar, podreu entrar dins la cúpula com si fos una cabana o iglú o bé 
aixecar-la i traslladar-la.

Informació a l’enllaç

6. Sobre pel·lícula “Figuras ocultas”

Aquests dies s’està projectant als cinemes la pel·lícula “Figuras ocultas”, dirigida per Theodore
Melfi i basada en el llibre “Hidden Figures: The story of the African-American women who helped
win the space race” de Margot Lee Shetterly. En l’obra es narra la història real d’un grup de 
matemàtiques afroamericanes que van treballar en les dècades dels 50 i els 60 en la divisió 
segregada de calculadores de l’àreaoest del Langley Research Center. en aquestaseu històrica 
de la NASA a Hampton (Virgínia) aquest grup de matemàtiques s’ocupava de realitzar a mà i 
amb rudimentàries calculadores els complexos càlculs que necessitaven els enginyers de la 
NASA per als seus projectes.

Segons l’escriptora, el seu objectiu era homenatjara aquestes “figures ocultes” la contribució va ser
decisiva en la carrera espacial i a les quals lahistòria havia oblidat per la seva doble condició
de dones i afroamericanes.

abeam.feemcat.org
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La pel·lícula es centra en tres d’aquestes dones:
Katherine G. Johnson (interpretada per Taraji  P. Henson), Dorothy Vaughan (interpretada per
Octavia Spencer) i Mary Jackson (interpretada per Janelle Monáe).
Katherine G. Johnson era un prodigi de les matemàtiques que va començar l’institut amb 10
anys i la universitat amb 15. Als 18 anys es graduar en Matemàtiques i Francès i va ser la primera
dona afroamericana en seguir estudis de postgrau a la West Virginia University.
Amb vocació investigadora, va començar a treballar per a la NASA a Langley en 1953. Johnson
va ser la matemàtica encarregada de calcular les trajectòries del vol que el 1961 va permetre a
Alan Shepard ser el primer nord-americà en viatjar a l’espai i, un any després, a John
Glenn ser el primer home a completar una òrbita a la Terra. També va calcular, ja amb la
ajuda dels ordinadors, la trajectòria del vol que el 1969 va portar l’Apollo 11 a la Lluna.
El 2015, Barack Obama va concedir a Johnsonla medalla presidencial de la llibertat, el màxim
reconeixement al mèrit civil als EUA.

D’entre els missatges que transmet la pel·lícula apuntem alguns que ens semblen especialment
interessants com són la importància de l’educació, que permet a les protagonistes
assolir els seus objectius, i la percepció que les matemàtiques són un instrument de progrés,
no només individual, sinó també col·lectiu.
Però destaquem principalment la idea que el desenvolupament acadèmic i professional de les
dones no és només positiu per elles mateixes, sinó que és imprescindible per a tota la societat,
com posen de manifest les heroïnes de aquesta història.
Aquí es pot veure el tràiler de la pel·lícula.

Esperem que també us entrin ganes de llegir el llibre. En el següent enllaç es troben
els primers capítols:
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7. Premi ABEL de matemàtiques i Medalla Fields
El Premi Abel és un guardó internacional que s’atorga anualment a un o més matemàtics per 
contribucions científiques excepcionals en el camp de les matemàtiques. El govern noruec va 
crear el premi l’any 2002, coincidint amb el segon centenari del naixement del matemàtic 
noruec Niels Henrik Abel, i es va atorgar per primera vegada l’any 2003. Els objectius del premi 
són augmentar la consideració de les matemàtiques en la societat i estimular l’interès dels joves 
per les matemàtiques La recompensa econòmica per al guanyador és de 6 milions de corones 
noruegues, uns 770.000 €, semblant a la del Premi Nobel. Juntament amb la Medalla Fields, 
el Premi Abel és el guardó més important en el camp de les matemàtiques, 
La Medalla Fields que és un premi otorgat a dos, o tres o fins a quatre matemàtics de fins a 40 
anys a cada Congrés Internacionl de la Unió Matememàtica Internacional. Aquesta distinció 
existeix des de 1936 i es concedeix cada quatre anys des de 1950.
L’any 2014 Maryam Mirzakhani fou la primera dona, i Artur Avila el primer matemàtic de l’Amèri-
ca Llatina, en ser guardonats la Medalla Fields.

La propera medall s’otorgarà al 2018 a Rio de Janeiro. El passat dia 16 de gener  es va reunir al 
Comitè Abel a Barcelona on es va decidir el nom del matemàtic que serà premi Abel aquest any. 
El premiat/premiada es farà públic el proper 21 de març. 
Ressó de l’esdeveniment:

a)Entrevista a Louis Nirenberg premi ABEL de  Matemàtiques 2015
 “Las matemáticas no pueden describirlo todo” enllaç

b)El Comité Abel decidirá ganador/a Premio Abel de Matemáticas que se hará público el 21 
marzo enllaç

c) El ‘Nobel’ de matemàtiques es decideix a Barcelona  (Al Diari Ara)
L’Institut d’Estudis Catalans és la seu on es triarà el nom del matemàtic de tot el món que mereix 
guanyar el Premi Abel, que s’equipara als ‘Nobel’ 
enllaç
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d)Barcelona, capital mundial de les matemàtiques  (a TV3)
enllaç

e)Capital matemàtica ( al Punt-Avui)
 
Barcelona decideix el guanyador del premi Abel de matemàtiques, considerat el Nobel de 
la disciplina.
enllaç

8. Matemàtiques a la premsa

A)Entrevista a Marta Macho, professora de matemàtiques a la Universitat del País Basc i editora 
del blog “Mujeres con ciencia”

“En matemàtiques s’aprèn més dels errors que llegint definicions o provant teoremes”

“...  les matemàtiques són belles, emocionants, fascinants…  que encara que de vegades costi 
una mica començar, amb treball i ganes, es poden entendre i començar a ‘jugar’ amb elles sense 
por. El plaer del descobriment és sublim”
enllaç

B)Entrevista a Sergio Belmonte sobre matemàtiques i màgia.
enllaç  

C)Entrevista a Clara Grima, professora de la Universitat de Sevilla
 
“A todo el mundo le gustan las matemáticas, pero algunos todavía no lo saben”
enllaç
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De l’autora: us recomenem us mireu el seu blog “Mati y sus mateaventuras” (les ilustracions 
de Raquel García Ulldemolins són precioses!)
A partir del seu blog i amb els mateixos protagonistas al 2013 va publicar el llibre “Mati y sus 
mateaventuras: Hasta el infinito y más allá” 

Adreça del blog: http://mati.naukas.com/  
Llibre:
Llibre:

D)Entrevista al divulgador Adrián Paenza autor de “Matemáticas para todos”
enllaç

El llibre “Matemáticas para todos” el podeu trovar de forma gratuïta a l’enllaç  

E)Premio a las matemáticas que salvan vidas
David Cox y Bradley Efron son galardonados por la Fundación BBVA por revolucionar 
la estadística
enllaç
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Imatge matemática: “Trepitjant patrons” (el text de la 
imatge que ja et vaig enviar)

Benvolgudes famílies,

Amb aquest primer número d’ABEAM Famílies de l’any 2017 compartim un nou dibuix dels di-
versos que han participat en el Concurs de Dibuixos Matemàtics d’ABEAM. Es tracta de l’obra 
Trepitjant patrons que Bruno Ferré va realitzar quan feia 3r de Primària a La Salle Bonanova per 
participar en la Categoria B del curs passat. Hi veieu alguna cosa d’especial, en aquesta imatge?

D’entrada, podríem dir que no hi trobem res en particular que ens cridi massa l’atenció. El dibuix 
presenta una situació força comú del nostre dia a dia... hi veiem un terra per on hi caminen tres 
persones i un gos. Ben normal però... torneu-vos a mirar el terra que trepitgen les persones i el 
gos... Què us crida l’atenció? Uns ulls matemàtics es fixen en ell no només per ser un terra gran 
i vistós, que també, sinó per les formes geomètriques que el componen i, més encara, per com 
aquestes estan disposades, per la regularitat que el caracteritza. 

Aquesta regularitat que mostra el terra del dibuix d’en Bruno no és només pròpia d’ell. Si mirem 
atentament el nostre entorn, trobarem diversos conjunts d’objectes disposats d’una determinada 
manera, seguint una regla, una pauta. Els motius i la disposició de les rajoles del terra o de la 
paret de casa, les de l’escola o una botiga, les de la vorera del carrer... També les col·leccions 

RACONS MATEMÀTICS



de llibres, les escales musicals, la disposició dels dies formant els mesos de l’any, o els dies de 
la setmana, les peces dels jocs que tenim a casa, la col·locació dels plats i els coberts a la taula, 
les vaixelles, els brodats de rajoles, els estampats de llençols o cobrellits,... són alguns exemples 
on podem trobar certes regularitats.

Aquestes regularitats que observem estan estretament vinculades als patrons, d’aquí el títol,  
tant ben trobat, de l’obra. Identificar-les és una habilitat molt important en les matemàtiques,
d’aquí que en Bruno va fer una fantàstica feina amb la creació d’un patró, el patró d’aquest 
sòl tan vistós. Sabríeu dir quin és el patró que va seguir en Bruno per fer aquest sòl? 
Un patró és una successió d’elements o fets que es construeix seguint una regla que, en
general, pot ser de repetició o de recurrència. Es diu que estan formats per recurrència quan 
aquests elements es presenten de manera periòdica, és a dir, de manera regular i constant. Es 
diu que es forma de manera recurrent  quan no hi ha aquesta periodicitat però es pot determinar 
la regla que determina la seva formació, és a dir que es pot descobrir com serà el següent 
element observant el comportament dels elements anteriors a ell.

Ara que ja tenim més clar què s’entén per patró, sabríeu trobar patrons en la disposició d’objec-
tes que es troben en un prestatge? A la vostra habitació? A la cuina de casa? I com, per exemple, 
voldríeu disposar els trossets de pernil, salsitxa, pinya, o xampinyons sobre d’una pizza; o tros-
ses de fruita per a fer una coca dolça? Us atreviu a definir un patró a partir del qual col·locar els 
ingredients i fer una pizza o coca encara més matemàticament interessant? Determinar patrons, 
a més de ser una habilitat matemàtica fonamental, pot esdevenir un bon entreteniment.

Acabem de veure, doncs, que són molts els patrons que podem identificar en l’entorn del nostre 
dia a dia. I que, inclús, podem crear nosaltres mateixos patrons per a diverses finalitats... per 
comptar, per entendre, per explicar o il·lustrar millor un fet, per decorar... i, reconeixem-ho, per 
passar-nos-ho bé. Aquesta identificació o creació de patrons ens permet entendre i estructurar 
molt bé el funcionament del nostre entorn. Els matemàtiques bé que ho saben i així els 
aprofiten;-) 
Acabem doncs aquesta reflexió sobre els patrons, observant algunes operacions... Hi identifi-
queu algun tipus de patró?

abeam.feemcat.org
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JOC RECOMANAT: RICOCHET ROBOTS

abeam.feemcat.org

Us avisem que això de buscar patrons, enganxa!! 

Fins la propera imatge!
Grup de Dibuixos Matemàtics d’ABEAM

concursdibuixosabeam@gmail.com
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TÍTOL Ricochet Robots

EDAT A partir de 10 anys

JUGADORS 1 fins a 10 (segons visibilitat)

TEMPS D’UNA 
PARTIDA

Al voltant de 30 minuts

RESUM RICOCHET ROBOTS és un joc de gran concentració i visió es-
pacial que es pot jugar de forma individual o en grup.

El joc consta de 5 robots, de colors diferents, que es col·loquen 
arbitràriament pel taulell. Aquests robots es desplacen seguint 
línies rectes i no aturen el seu moviment fins que xoquen amb 
una paret o un altre robot.

Per rondes, rebrem una missió en forma de fitxa amb un símbol 
present al taulell. L’objectiu d’aquella ronda serà portar el robot 
del color de la fitxa fins al símbol marcat al taulell. Aquesta mis-
sió és comuna per tots els jugadors a l’hora, de tal manera que 
no hi ha un robot assignat per cada jugador, sinó que tots inte-
ractuen a la vegada amb la mateixa situació.
Per fer-ho haurem d’optimitzar, trobant el camí que menys
moviments impliqui. Ens podem ajudar d’altres robots, però es 
mouen seguint les regles del robot principal i cada moviment seu 
suma a la quantitat total de moviments.

El més important! Tot aquest plantejament es fa mentalment, en 
cap moment els jugadors poden tocar els robots per provar les 
seves propostes. Només al final de la ronda, quan haguem de 
demostrar el camí òptim trobat, podrem moure els robots.

Quan un jugador creu que ha trobat un camí adequat, diu en 
veu alta el nombre de moviments necessaris. A partir d’aquell 
moment, la resta de jugadors encara disposaran d’un minut per 
millorar la proposta, reduint el nombre de moviments. 
Un cop passat el minut, el jugador que ha indicat que té la pro-
posta amb menys moviments la mostra. Si era errònia, cedirà el 
torn a la següent proposta de moviments. La proposta correcta 
es queda amb la fitxa de la missió i obrim una nova ronda amb 
una nova missió.

abeam.feemcat.org
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Entreteniment

Complexitat

Preu/Mida (Mb)

27 €/4,33 MB

Competències/ habilitats 
matemàtiques

Amb aquest joc es treballen habilitats de 
planificació, optimització, visió espacial, i 
sobretot la concentració. 
En el moment que un jugador mostra un 
camí per anar cap a l’objectiu, treballa la 
competència comunicativa i el pensament 
abstracte, alhora, habitua a tots els jugadors 
a avaluar un resultat obtingut, fet prou im-
portant en la resolució de problemes.
També es treballen els algoritmes, ja que en 
aquest joc els jugadors estan creant con-
secutivament instruccions perquè el robot 
arribi al seu destí.

Tutorials a la xarxa Com jugar al RICOCHET ROBOTS:
enllaç
enllaç
enllaç

RICOCHET ROBOTS online:
enllaç

Apps:
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REPTES

Per tal de que us pugueu fer una idea, hem preparat 3 situacions diferents que augmenten de 
dificultat:

Nivell 1:

 

Nivell 2:
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Nivell 3:

 

PROPOSTES DIDÀCTIQUES:

Aquest és un joc excel·lent per portar a l’aula. És recomanable treballar-ho per grups de fins a 
8 membres o projectar la imatge per tot el grup aula. 
A partir d’ell podem plantejar diferents qüestions per treballar les tècniques de moviment en 
l’espai o l’estratègia:

- Podeu trobar alguna altra solució al repte amb un sol robot? I amb més d’un?

- Si comencem el repte des de la fitxa, és més fàcil?

- I si afegim una condició? Per exemple, abans d’arribar s’ha de tocar el robot blau.

- Si ignorem o afegim algun robot més, això ens augmenta el nombre de solucions, o ens ge-
nera una situació impossible?

- Com generaries una situació impossible?
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Solució als reptes:

NIVELL 1:

NIVELL 2:                                                             NIVELL 3: 



  Imatge capçalera:                                                                   
   La família creix i decreix 
   Cloe Dieguez Hernández (P5 - Col·legi SIL)
   3r Concurs Dibuixos Matemàtics ABEAM (2014-2015)
 
  Imatge cos central: 
  El ventall
  Adrià Mujal (P3 - Col.legi Claret)
  2n Concurs Dibuixos Matemàtics ABEAM (2013-2014)

  Disseny butlletí:                           Disseny: GarlayEstudi   xavigarlay@gmail.com      
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  Redacció butlletí:
  Robert Escribano
   robertescribanomartinez@gmail.com

  Per a suggeriments i aportacions:   
  abeam.contacte@gmail.com


