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RACONS MATEMÀTICS: 

 

10 maig2017 



0. Sumari 

En aquest butlletí us anunciem que s'han publicat les obres finalistes del concurs de Dibuixos Matemàtics. 

L'entrega de premis i obsequis serà el divendres 12 de maig. Respecte al concurs de fotografia 

matemàtica, l'acte de cloenda amb entrega premis serà el 30 de maig. Animeu-vos a assistir-hi! 

Informem que està oberta inscripció al projecte ESTALMAT (EStímulTALentMATemàtic) adreçat a nois i 

noies nascuts a 2004 o 2005. 

El 12 de maig es celebra el Dia Escolar de les Matemàtiques ..podeu celebrar-ho amb activitats 

matemàtiques per a tota la família al Parc Mercader a Cornellà el diumenge 14 de maig al matí 

Completem el butlletí amb informacions sobre sortida científica i tecnològica organitzada per eXplorium, 

novetats editorials, matemàtiques a la premsa i la secció de Racons matemàtics  

Agraïm la col·laboració de la FAPAC en la difusió d’aquest butlletí  

Esperem que us agradi!  

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: http://bit.ly/1QSsKkS 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 

 

http://bit.ly/1QSsKkS


  

1. Entrega de premis 5è Concurs Dibuixos Matemàtics ABEAM (12  maig) 

S’ha publicat la llista de les obres finalistes del  5è Concurs de Dibuixos Matemàtics ABEAM. Podeu veure 

la relació a http://bit.ly/2pFEEfT 

L’acte final del Concurs tindrà lloc el 12 de maig de 2017 (Dia Escolar de les Matemàtiques). 
 

Hora: 18.30 h.  
 

Lloc: Citilab de Cornellà http://goo.gl/maps/RCG5u   
 

Esteu tots convidats!! 

 

En aquest acte s’anunciaran quines de les obres finalistes gaudeixen de menció especial, accèssit i premi, 

i es farà l’entrega d’obsequis als seus respectius autors i autores 

 

2. Concurs de Fotografia Matemàtica (entrega premis 30 de maig) 
 

El veredicte del jurat es publicarà el dia 23 de maig al web fotografiamatematica.cat. 
 

El lliurament de premis es farà el dimarts dia 30 de maig de 2017 

 

Hora: 6 de la tarda 

 

Lloc: Sala d’actes del Cosmocaixa, Museu de la ciència de Barcelona. Carrer d’Isaac Newton, 26.      

         Barcelona. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2pFEEfT
http://goo.gl/maps/RCG5u
http://fotografiamatematica.cat/


2. Concursos de dibuixos i fotografia ABEAM 

a) 18è Concurs Fotografia Matemàtica ABEAM  

El veredicte del jurat es publicarà el dia 23 de maig al web www.fotografiamatematica.cat   

El lliurament de premis està previst pel dimarts dia 30 de maig de 2017 a les 18 h a sala d'actes de 

CosmoCaixa (Carrer d'Isaac Newton, 26) 

b) 5è Concurs Dibuixos Matemàtics ABEAM  

OBRES FINALISTES: La relació́ d’obres finalistes es publicarà̀ dia 1 de maig de 2017 en l’espai web del 

concurs http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=25 

FINAL: La relació́ final de les obres finalistes es farà̀ pública a l’Acte de Cloenda , previst pel 12 de maig de 

2017 a les 18:30 en el Citilab de Cornellà . (Plaça Can Suris s/n)  

 

3. Votació popular del concurs videoMAT2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Convocatòria ESTALMAT 

Us anunciem la convocatòria del procés de selecció del grup d'alumnes per a la quinzena promoció 

d'Estalmat Catalunya (2017-2019) 

 

Objectiu del projecte ESTALMAT:  

Fomentar l’afició i habilitat especial en Matemàtiques de nois i noies que viuen a Catalunya i amb data de 

naixement l’any 2004 o l’any 2005.  

 

Activitats: Tots els dissabtes del període lectiu dels cursos 2017-2018 i 2018-2019, de 10 h a 13 h a la 

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC, a Barcelona. Aquestes activitats seran gratuïtes 

per als nois i noies seleccionats, els pares o tutors del quals s’hauran de comprometre a portar-los i recollir-

los a les hores esmentades.  

 

La prova de selecció serà el proper dissabte 10 de juny de 2017 a Reus, Lleida, Girona i Barcelona. La 

durada de la prova serà de 2 hores. Es proposen 4 problemes que cal respondre amb tot detall. 

 

Termini d'inscripció: del 2 de maig al 6 de juny de 2017 

 

Bases de la convocatòria: http://www.cangur.org/estalmat/20172019/convoca1719.pdf 

 

ENLLAÇ A FORMULARI INSCRIPCIÓ: http://www.cangur.org/estalmat/20172019/formuinscri.php 

 

Tota la informació exhaustiva a: http://www.cangur.org/estalmat/indexcat.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fotografiamatematica.cat/
http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=25
http://www.cangur.org/estalmat/20172019/convoca1719.pdf
http://www.cangur.org/estalmat/20172019/formuinscri.php
http://www.cangur.org/estalmat/indexcat.php


4. Dia Escolar de les Matemàtiques (12maig). Celebració al MMACA (14 maig) 

Des de l'any 2000 es va assenyalar el dia 12 de maig com el Dia Escolar de les Matemàtiques, data que 

coincideix amb el dia del naixement del matemàtic i pedagog Pere Puig Adam. Des de la FESPM cada curs 

s'elaboren algunes propostes per commemorar-ho a les aules. 

 

A pàgina web  del CREAMAT podreu veure activitats que es fan a escoles i instituts  

http://bit.ly/2pYcRrX 

 

Mireu  a pàgina d’inici al voltant del dia 12 de maig: http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/inici 

 

Celebració al MMACA (14 maig) 

Diumenge dia 14 de maig el mmaca ens convida de 10 a 14h, a fer activitats matemàtiques per a tots els 

públics, al Parc Can Mercader a Cornellà de Llobregat (campionat de Quarto, construirem cúpules, tallers 

de nusos, de cintes de  Möebius, gratacels gegants, enigma binari i + activitats!) 

Mireu cartell i programa definitiu a partir del dia 10 de maig a www.mmaca.cat 

 

5. Sortida Científica i Tecnològica de Maig eXplorium (27 i 28 maig) 
 

Què ha passat amb el gran Matemàtic? 

Es busquen una sèrie de nens i nenes molt valents que ens ajudin a investigar la desaparició d’un gran 

Matemàtic! Just quan ens anava a anunciar el seu nou gran descobriment, ha desaparegut!. Què és el que 

deu haver descobert? És un descobriment tan revelador que no pot sortir a la llum i per això l’han 

segrestat? Quins poden ser els motius del segrestador/a per tenir-lo amagat?… 

Creiem que el gran Matemàtic ens ha volgut deixar una sèrie de pistes per localitzar-lo, però com a 

aprenents de matemàtics que som, no trobem la manera de resoldre-ho… Necessitem la vostra ajuda 

urgentment, hem de rescatar el nostre amic!!! A més, ens morim de ganes de saber quin és el seu nou 

descobriment… 

Podeu trobar tota la informació al blog de la sortida https://ungranmatematic.blogspot.com.es/ 

A qui va dirigit? A tots els nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. 

Quan? El cap de setmana del 27 i 28 de maig de 2017. 

On? La sortida tindrà lloc a la Casa de colònies Esportiu Claret de Montgat. 

Preu: Les colònies inclouen dos dies i una nit amb tots els àpats inclosos per només 55 euros. Aprofita 

aquesta experiència!   

Inscripcions a: Full de preinscripció  http://bit.ly/2pFfQ5q 

 

Més informació sobre activitats d’eXplorium a http://explorium.cat/ 

 

 
 

 

http://www.fespm.es/-Dia-Escolar-de-las-Matematicas-
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Puig_i_Adam
http://www.fespm.es/
http://bit.ly/2pYcRrX
http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/inici
http://www.mmaca.cat/
https://ungranmatematic.blogspot.com.es/
https://docs.google.com/forms/d/1ca6Sgu8BU6tWXEJGqic5uiLkLJ4NcDTj0o2M0DBJQTs/viewform?edit_requested=true
http://bit.ly/2pFfQ5q
http://explorium.cat/


 

6. Novetats editorials 

a) Breve historia de las matemáticas  de  Jacqueline Stedall   (Alianza Editorial) 

Uno de los méritos más notables –aunque no el menor– de esta “Breve historia de las matemáticas” es su 

original planteamiento. Jacqueline Stedall deja de lado en ella el tradicional criterio cronológico y, 

habitualmente, eurocéntrico y masculino, para explorar una visión de más inclusiva y compleja de este 

campo de conocimiento. Así, en su modelo «construido en torno a temas más que a periodos», la autora 

levanta una obra no por breve poco enjundiosa que incluye una cantidad insospechada de información y 

en la que logra trazar un relato global en el espacio y en el tiempo de las matemáticas como empresa 

humana colectiva, con un respeto escrupuloso y raro de ver por las tradiciones no europeas, así como por 

las mujeres. 

https://alianzaeditorial.es/libro.php?id=4606597&id_col=100508&id_col=100508&id_subcol=100510 

b) “Arquímedes. El del Teorema” de Jorge Alcalde 

Una historia de la ciencia para reír, llorar y pasar miedo.  

Informació a web de l’Editorial 

 

https://www.planetadelibros.com/libro-arquimedes-el-del-teorema/244777 

 

c) Todo está en los números  de Claudi Alsina 

Informació i primer capítol a 

https://www.planetadelibros.com/libro-todo-esta-en-los-numeros/246438#soporte/246438 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alianzaeditorial.es/libro.php?id=4606597&id_col=100508&id_col=100508&id_subcol=100510
https://www.planetadelibros.com/libro-arquimedes-el-del-teorema/244777
https://www.planetadelibros.com/libro-todo-esta-en-los-numeros/246438#soporte/246438


7. Matemàtiques a la premsa 

a) Fermat, Pascal y los inicios de la probabilidad moderna 

(Explica quins van ser els inicis de l’actual teoria de la probabitat) 

http://elpais.com/elpais/2017/04/26/el_aleph/1493220185_791291.html?id_externo_rsoc=TW_CC 

b) Entrevista a Claudi Alsina autor de “Todo está en los números” 

«Necesitamos muy buenos profesores de matemáticas» 

http://www.larazon.es/sociedad/ciencia/necesitamos-muy-buenos-profesores-de-matematicas-FF15015033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elpais.com/elpais/2017/04/26/el_aleph/1493220185_791291.html?id_externo_rsoc=TW_CC
http://www.larazon.es/sociedad/ciencia/necesitamos-muy-buenos-profesores-de-matematicas-FF15015033


 

En aquesta edició del ABEAM famílies us proposem un entreteniment matemàtic amb el que 

segur que us ho passareu molt i molt bé. Es tracta de fer un «filorama». Però Què és un 

filorama?...  

Un filorama es un objecte de decoració en el que es veu clarament com les matemàtiques són el 

motor més poderós que té la bellesa i la creativitat humana. Però abans de començar mirem la 

foto que ena va enviar, ara ja fa uns anys, la Gemma Camacho, una d’aquelles professes de 

Matemàtiques que fan gaudir als seus estudiants. La seva foto es titula «la paràbola del repòs» i 

és aquesta: 

 

Aquesta foto té dues coses excepcionals, una és que es veuen uns fils lligats a una paret formant una 

figura matemàtica, aquesta figura és una paràbola, l’altra és que no es una foto que ens motivi a reposar, si 

no... tot el contrari! Anem per feina!!!! 

 

 

 

 

Imatge matemàtica: Filorames i Fliporames (Fotografia 

matemàtica) 



 

 

Agafeu una fusta amb la forma que vulgueu. Pot ser quadrada, rectangular, triangular, pentagonal... fins i 

tot circular o el·líptica. Claveu claus a distàncies iguals i passeu gomes de colors d’un clau a un altre i 

flipeu amb el resultat. 

Si seguiu únicament la proposta de la Gemma obtindreu la següent figura: 

 

Que podeu completar, si voleu, amb les altres cantonades de la fusta. 

 

Si sou de Batxillerat us proposo un repte gens fàcil... La Gemma diu que això és una paràbola, però...  

sembla una hipèrbola!. Tu que en penses?  Demostra què és!! 

 

Ara que ja sabeu fer filorames engegueu la vostra creativitat i feu alguna cosa ben ben xula.  

Aquí teniu algunes idees fets amb Geogebra. Ep, si voleu també els podeu fer amb  

GeoGebra i així no us clavareu cap clau al dit, a més els podeu fer bellugar i fareu filorames flipants o sigui 

fliporames. 

 

        
 

 

 



 

                               
 

 

         
 

 

 

 



 

                       

 
 

I si ja el converteixes en un super expert dels filorames pots intentar el repte de fer-ho amb 3D. Així 

entraràs en el mon fantàsticde les superfícies matemàtiques: 

 

 
 

I sobre tot. Abans, mentre o desprès de fer els teus fliporames no dixis de fer una foto matemàtica molt, 

molt xula i pensa-li un bon títol. 

Grup de fotografia Matemàtica de Abeam 

fotomatiques@gmail.com 

www.fotografiamatematica.cat 

 

mailto:fotomatiques@gmail.com
http://www.fotografiamatematica.cat/


 

GarlayEstudi   i  Carme Castellano 

 

Joc recomanat: Red 7 

 Les fitxes no es poden girar, de tal manera que sempre han de tenir la part 
acolorida a sobre. Totes les cartes tenen una solució única. 
El primer que acabi el puzle crida “Ubongo” i guanya la carta. Es compta fins a 
20 o 10 (segons l’acord inicial) en veu alta. Si la resta de jugadors no resolen el 
puzle, el jugador que ha cridat “Ubongo” es queda amb totes les cartes. Si la 
resta de jugadors ho resolen, guanyen la seva carta. Es continuen les rondes 
fins que s’acabin les cartes del mig de la taula. El jugador que acumuli més 
cartes guanya. 
 
Si es juga amb menys de 4 jugadors, la partida acaba quan s’acaba la pila d’un 
dels colors. 
 
Tanmateix, cal esmentar que existeix la versió Ubongo, més complexa que 
aquesta que esmentem i recomanarem pròximament. 

ENTRETENIMENT 

 

COMPLEXITAT 

 

PREU / MIDA (Mb) 

         8.95€ 

COMPETÈNCIES / 
HABILITATS 
MATEMÀTIQUES 

Amb aquest joc es treballen principalment les competències de lògica, 
planificació, resolució de problemes i visió espacial. 

TUTORIALS A LA 
XARXA 

Com jugar a Ubongo mini: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=P33xNnmOCVM 
 
Apps: 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.usm.ubongo (joc Ubongo - 
2’49€) 

 

 

 

Joc recomanat: Ubongo Mini 

               

 

 
 

TÍTOL Ubongo Mini 

EDAT A partir de 7 anys 

JUGADORS De 1 a 4. 

TEMPS D’UNA PARTIDA Al voltant de 10 minuts. 

RESUM Ubongo Mini és un joc d’habilitat, enginy i visualització espacial. Es tracta de 
construir un puzle a partir d’unes peces en concret. 
 
L’objectiu principal del joc és ser el més ràpid en omplir el dibuix en blanc de la 
carta amb les fitxes que et mostra. 
 

Ubongo Mini està compost per 32 cartes de joc per ambdós costats i 28 fitxes 
(7 de cada un dels 4 colors). 
 

Al començament de la partida es decideix quin nivell de dificultat trien (bàsica 
amb 2 peces o professional amb 3 peces) i el temps extra de resolució després 
que acabi el primer jugador. Es posen totes les peces agrupades per color i les 
cartes de joc agrupades per color en 4 piles al mig de la taula i amb la dificultat 
triada de boca per avall. 
 
Comença el jugador més jove. Aquest tria el color de carta que vol i agafa la 
primera carta de la pila. Se la situa davant d’ell boca per avall. La resta de 
jugadors en el sentit de les agulles del rellotge fan el mateix, agafant una carta 
d’un color que no s’hagi triat abans. Al crit de “Ubongo” es giren les cartes i 
s’agafen les fitxes necessàries per resoldre el puzle. 

 

Reptes: 

 

  Repte 1    Repte 2  Repte 3  Repte 4  

 
 

PROPOSTES DIDÀCTIQUES: 

Aquest és apropiat per portar a l’aula d’infantil, cicle inicial i mitjà. És un joc que serveix per identificar la 

unitat com a mesura de superfície i per ampliar i reforçar conceptes mètrics.  

Es poden calcular àrees i perímetres de cada puzle.  

També es poden mirar els tipus de poliminós que hi ha en cada puzle. 

 

Solucions: 

 Solució 1  Solució 2         Solució 3        Solució 4 
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