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Una reflexió inicial 
  
Algú pot sortir al carrer a mirar la ciutat de Girona, a conèixer i a gaudir de l’arquitectura, de 
l’urbanisme, de l’art i, fins i tot, del comerç. I per què no de les matemàtiques? No es tracta de 
treure res de nou al carrer, ja hi és present, esperant que ho descobrim. A les aules hem dotat al 
nostre alumnat d’eines matemàtiques durant anys amb la idea que les utilitzin pel curs següent, a 
la universitat… en el proper examen… i hem sortit del pas com hem pogut quan ens preguntaven: 
I això per a què serveix?, sense adonar-nos que l’aritmètica, la geometria o l’àlgebra circulen per 
la nostra ciutat, i que nosaltres miràvem cap a un altre costat. Ens hem adonat que es pot conèixer 
més i millor la ciutat de Girona des de les matemàtiques i valorar aquestes com a un potent 
instrument de coneixement i inclús de diversió. (http://matgi.blogspot.com.es/)  
 
La reflexió anterior és la que ens va portar des de l’ADEMGI (Associació d’Ensenyants de 
Matemàtiques de Girona) a obrir el blog “Matemàtiques a la ciutat de Girona” durant la celebració 
de les XIV JAEM l’any 2009. Gairebé una dècada més tard, havent compartit experiències amb 
altres grups i associacions de la FESPM, a proposta de l’Ajuntament de Girona hem dissenyat 
aquesta passejada pel centre històric de la ciutat. Amb motiu de la Setmana de la Ciència de 
2017, ja hem ”estrenat” l’activitat, i el sentiment de satisfacció ens porta a continuar endavant 
compartint una experiència propera que permet gaudir de les descobertes que podem fer a través 
d’una mirada matemàtica al nostre entorn.  
 
A l’adreça https://vimeo.com/241866636 hi trobareu el vídeo resum d’una de les primeres 
passejades.  
 
 
Suggeriments  
 
Aquí us proposem una passejada que podeu adaptar com us convingui, tant pel que fa a la ruta a 
seguir, com pel que fa a les activitats que plantegem. Tanmateix, l’experiència que hem pogut 
recollir ens porta a fer alguns suggeriments: 
  
Pel que fa als destinataris: Pot tractar-se de qualsevol col·lectiu, encara que sigui ben divers. En 
cas d’oferir-se a un grup escolar, caldrà preveure la conveniència de realitzar a l’aula activitats 
prèvies i/o posteriors, i els elements d’avaluació. En qualsevol cas, no convé que el nombre de 
participants superi les 30 persones. 
  
Sobre el temps destinat a la passejada: Entre 45 minuts i 2 hores, depenent del grup i de la 
disponibilitat de temps. Es pot fer una selecció de parades i activitats amb l’objectiu de dedicar el 
temps que convingui sense sentir la pressió del rellotge… 
  
Sobre la classificació de les activitats: Defugint un model acadèmic escolar centrat en el 
contingut matemàtic, prenem la proposta d’A. Bishop1φ, qui a l'estudiar distintes  
 
 
 
 
 
 
1φ BISHOP, A. (1999): Enculturación matemática: La educación matemática desde una perspectiva 
cultural. Barcelona. Paidós.  
 

http://matgi.blogspot.com.es/
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cultures va trobar que existeixen sis activitats matemàtiques fonamentals que són universals, en el 
sentit que semblen ser comuns a tots els grups culturals que s'han estudiat, i que també són 
necessàries i suficients per al desenvolupament del coneixement matemàtic. Aquestes sis 
activitats són: jugar, explicar, mesurar, localitzar, dissenyar i comptar. Jugant amb les lletres, hem 
obtingut els símbols de la taula anterior:  
 
 

ju  G  ar  
expl  I  car  
mesu  R  ar  
l  O  calitzar  
disse N  yar  
compt  A  r  
 

Sobre l’estructura de les activitats:  
 
La Passejada que presentem inclou sis “Parades”, entenent per “Parada” un centre d’interès on el 
grup aturarà el seu recorregut. En la parada, les persones (o la persona) que portin el grup (o 
s’encarreguin d’aquella parada) faran tres tipus d’accions:  
● Explicar coses: fer observar elements d’interès, comentar aspectes històrics, projectar la mirada 
matemàtica...  

○ Pot haver-hi algun tipus de documentació impresa.  
○ Poden haver-hi aspectes de geolocalització o de realitat augmentada.  

 
● Plantejar preguntes als participants, petits reptes, estímuls per fer pensar...  
● Realitzar alguna experiència pràctica específics relacionada amb el tema de la parada:  

○ Hi pot haver una maleta de materials per ser emprada en fer la ruta.  
○ Pot ser bo que els participants s’emportin algun material a casa.  

 
 
Cada parada contindrà una o més “activitats” associades a l’entorn concret . L’explicació de cada 
activitat es pot fer en quatre parts:  
 
● Títol  
● Descripció  
● Possibles preguntes  
● Material necessari  
 
 
Sobre el material necessari: Convé tenir a punt el material necessari per a cada una de les 
activitats previstes. A més, la captura d’imatges sempre pot resultar un element a valorar.  
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Sobre les parades i les activitats: Les “Parades” i activitats que presentem en aquesta 

“passejada” són aquestes: 

 

PARADA ACTIVITATS i 

Classificació 

Material Temps 
previst 

A- Arcs a 
l’entrada de 
l’Ajuntament  
 

Pescant arcs per 
Girona  
G-I-R-O-N-A  

-Fitxa annexa  
-Còpia de l’arc carpanell i angle escarcer sobre 
paper plastificat  
-Cinta mètrica  
-Paper, llapis, bolígraf  

 

B- Fita de la 
Mitja Llegua  
 

La mitja llegua  
G-I-R-O-N-A  

-Mapa de Girona amb la ubicació de les fites de 
mitja llegua. El mapa es pot fer sobre paper 
plastificat (per poder-hi fer senyals amb retolador) 
i la ubicació del senyals de mitja llegua amb una 
transparència a sobre.  
 

 

 Mesures antigues  
G-I-R-O-N-A  

-Mapa a escala del centre de la província de 
Girona.  
 

 

 Altura sobre el 
nivell del mar  
G-I-R-O-N-A  

-Telèfon mòbil amb l’app per a calcular altures 
sobre el nivell del mar.  
-Còpies de documents entorn al meridià de la 

Devesa.  

 

C- Plaça de la  
Catedral  

Trepitjant Pi  
G-I-R-O-N-A  

-Guix per dibuixar al terra.  
-Cordes per si cal mesurar la longitud de la 
circumferència i el radi.  
-També es pot portar una cinta mètrica.  
-Caldrà disposar d’una calculadora (els telèfons 

mòbils en tenen). 
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C- Plaça de la   

Catedral  

Trepitjant Pi  

G-I-R-O-N-A  

-Guix per dibuixar al terra.  

-Cordes per si cal mesurar la longitud de la 
circumferència i el radi.  
-També es pot portar una cinta mètrica. -
Caldrà disposar d’una calculadora (els 
telèfons mòbils en tenen).  

   

 
 La quadratura 

de la rosassa  
de la Catedral  

G-I-R-O-N-A  

-Fotografies de la rosassa.  

-Làmines amb les imatges de la descripció 
anterior.  
-Caldrà disposar d’una calculadora (els 
telèfons mòbils en tenen).  
-Cigrons i motllos de quadrats i de cercle per 
posar-hi els cigrons.  
-Pissarreta magnètica per fer la demostració:  

  

Lúnules G-I-R-
O-N-A  

-Guix per resseguir les llunes.  

-Cordill per fer servir de compàs.  
-Làmines per mostrar dibuixos o pissarreta 
per fer-ne.  
-Diverses plantilles amb en mosaic “lluna”. -
Diverses plantilles amb el mosaic de la fulla 
de la Devesa.  

   

D- La Pia 
Almoina  Finestres, 

mesures, 
nombres  

triangulars i  
classes socials  

G-I-R-O-N-A  

Cap en especial  

CUBETS MULTILINK  
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E- Dalt de les 
escales de la  

Catedral  

Mesura del 
meridià i  

naixement del 
metre  

G-I-R-O-N-A  

-Una corda per simular el meridià.  

-Cordes per simular les visuals entre 
observadors.  
-Un goniòmetre (encara que no calcularem 
els angles concrets).  
-Una pissarreta i guix per fer un dibuix sobre 
construcció d’un triangle conegut un costat i 
dos angles.  
-Làmines amb les triangulacions fetes.  

   

Divisió del 
territori i  

antenes de  
comunicació.  
Diagrama de 

Voronoi  

-Plats, aigua i lacasitos de diferents colors  

-Làmina amb la disposició de les antenes 
actuals de telefonia de a zona.  

   

 G-I-R-O-N-A    

Alçada del 
campanar  

G-I-R-O-N-A  

-Mirall  

-Cinta mètrica  
-Calculadora (els telèfons mòbils poden 
servir)  
-Làmina amb l’esquema o pissarreta  

   

F- Triangles de  
Reuleaux a la 

porta dels  
Apòstols  

Triangles de  
Reuleaux a la 

porta dels 
Apòstols  

G-I-R-O-N-A  

-Fulls DIN-A3, regle i compàs per construir 
triangles de Reuleaux.  

-Alguns triangles de Reuleaux “sòlids” per fer 
rodar sobre un pla i observar que l’altura és 
constant.  

-Una carpeta plana per posar a sobre.  

   

G- Escultura de 
Subirachs  

“Als mestres 
d’obres de la  

Catedral”  

http://www.girona.cat/artalcarrer/obra_fitxa.p 
hp?id=142  
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 Heptàleg del guia   
  

Hem elaborat un petit heptàleg  amb observacions d’estil  que pot resultar interessant per tal 
d’orientar respecte al tracte amb el visitant escolar, familiar, professional o públic general. És el 
següent:  

  
 Sent teu l’itinerari. El visitant ho notarà!  Sigues com un bon amfitrió que mostra amb 

il·lusió casa seva a un grup d’amics.  
  

 Tingues clar que, a través de la mirada i del relat, estàs posant en contacte dos móns 
esplèndids: Girona i les matemàtiques.   

  
 Dóna raons al visitant per què connecti amb cada parada i tingues en compte que la 

primera raó és el teu entusiasme.  
  
 Motiva. Cerca la motivació en fonts diverses:  la curiositat, la utilitat, la sorpresa, el 

repte, la història...  
  
 No cal que ho expliquis tot, però intenta que el que diguis s’entengui. No comunica més 

qui explica més. Deixa espai per a les intervencions dels visitants.  Administra el teu 
silenci. No t’importi dir “No ho sé, ho consultaré”.  

  
 Evita que ningú se senti exclòs. Desmenteix una imatge elitista de les matemàtiques i 

transmet implícitament la convicció que  tothom hi té coses a fer.  
  
 Aconsegueix que el visitant s’emporti idees, preguntes i emocions a casa. Que el seu 

trajecte personal, per Girona i per les matemàtiques, continuï impulsat per la curiositat.  
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Parada A: Els arcs a Girona 

Activitat 1: Arcs a l’entrada de l’Ajuntament 

Descripció: 

Ens situem a l’entrada de l’Ajuntament. Anem a observar els diferents tipus d’arcs i reconèixer 
les seves característiques1φ.  

  
  

 
  

Hauríem de veure els següents arcs:  

L'arc de mig punt o arc rodó és un arc que dibuixa mitja circumferència. Per tant, la fletxa 
(l'alçada) és la meitat exacta de la llum (l'amplada).   

Arc carpanell: Format per tres o més arcs de circumferència tangents entre si. La forma pot 
semblar la d’una el·lipse, però constructivament resulta més fàcil que aquesta. És especialment 
útil quan no hi ha suficient espai a la part superior per a la construcció d’un arc de mig punt.  

Arc mixtilini: Té trams rectilinis i d’altres corbats.  

 
 
 

                                                 

1 φ Es poden utilitzar còpies dels annexos 1 i 2 (l’annex 2 és per al guia)  
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Preguntes: 
 
Quants arcs hi veieu? De quin tipus són?  

Heu vist l’arc carpanell de l’entrada? Anem a “pescar” els tres arcs de circumferència que el 
componen.  

  

  

  

Heu identificat els tres arcs del fons?  Quants arcs de circumferència hi veieu? Intenteu pescar-
los!  
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L’arc mixtilini de la finestra sembla que podria construir-se amb dues circumferències iguals i 
tangents entre elles, i un triangle equilàter invertit amb un vèrtex en el punt de tangència i de 
costat igual al diàmetre de les circumferències. A quin tipus d’arc pertany? Provem a dibuixar-
lo?  

  

 
  

  
Durant el passeig tindrem l’oportunitat de veure aquests i altres arcs com:  

  
Arc rebaixat:  Un arc de circumferència on la fletxa és menor que la semillum.  

Arc escarser: És un cas concret d'arc rebaixat, format per un arc de circumferència de 60 °.  

Us animem a trobar-los!  

Materials:  

Fitxa annexa   

Còpia de l’arc carpanell sobre paper plastificat2φ   

Cinta mètrica  

Paper, compàs, regle, llapis, bolígraf   

Canyes de pescar  

     

ANNEX 1  
Pescant arcs per Girona  

De camí a la següent parada, intentarem ``pescar’’ diferents tipus d’arcs.   

                                                 

2 φ Còpia de l’annex 3  
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Arc de mig punt  

  

La fletxa coincideix 
amb la semillum. És 
una  
semicircumferència  

  

Arc rebaixat o de punt furtat  

  

La fletxa és menor que 
la semillum.  

  

Arc escarser  

  

Semicircumferència de 
60o. Cas concret d’arc 
rebaixat.  

  

Arc de ferradura  

  

La corba depassa la 
semicircumferència:  

● Califal 230o.  
Tanca a ½ radi  

● Visigòtic.  
Tanca 1/3 radi  

  

Arc carpanell  

  

    

Arc a nivell o llinda 
adovellada  

Intradós rectilini. Els 
perfils de les dovelles  
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convergeixen en el 
vèrtex d’un triangle 
equilàter amb l’intradós   

 

Arc apuntat  

  

Format per dues 
corbes que formen 
angle a la clau (peça 
central)  

  

Arc Tudor  

  

Cas concret d’arc 
apuntat format per 4 
arcs de circumferència.  

  

Arc conopial  

  

Arc format amb 4 
segments de cercle, 
dos d’ells invertits  

  

Arc deprimit còncau  

  

Es tracen dos arcs des  
de les cantonades de  
la llinda  

  

Font de les figures: Viquipèdia; ArtifexBalear  

Llicència Creative Commons  
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ANNEX 2 
Pescant arcs per Girona  

De camí a la següent parada, intentarem ``pescar’’ diferents tipus d’arcs.   

Arc de mig punt  

  

La fletxa coincideix 
amb la semillum. És 
una  
semicircumferència  

Són abundants tot el camí, 
especialment al carrer de la  
Força  

Arc rebaixat o de punt furtat  

  

La fletxa és menor que 
la semillum.  

C/ Abeuradors (cantonada 
plaça del vi)  

Ciutadans, 3  

Bonaventura (Draps)  

Casa Heras Puig  

Força 23  

Arc escarser  

  

Semicircumferència de 
60o. Cas concret d’arc 
rebaixat.  

C/ Abeuradors  

C/ Força  

Cal veure com els podem 
distingir de l’arc rebaixat  

Arc de ferradura  

  
  

La corba depassa la 
semicircumferència:  

● Califal 230o.  
Tanca a ½ radi  

● Visigòtic.  
Tanca 1/3 radi  

No se’n veu cap en el 
recorregut de la primera parada 
a la segona  



Passejant matemàtiques x Girona FITXA DE RECURS EDUCATIU – PROFESSORAT  

          SECUNDÀRIA 
 

LA CASETA SERVEIS EDUCATIUS · AJUNTAMENT DE GIRONA  17 

Arc carpanell  

  

  Pujada de Sant Domènech  

C/ Força 6  

Museu Jueu  

  

Arc a nivell o llinda 
adovellada  

  

  

Intradós rectilini. Els 
perfils de les dovelles 
convergeixen en el 
vèrtex d’un triangle 
equilàter amb l’intradós   

  

C/ Ciutadans 10 i edifici aigües 
de Girona Bonaventura 2  

Diferents llocs C/ Força  

  

Arc apuntat  

  

Format per dues 
corbes que formen 
angle a la clau (peça 
central)  

  

Arc Tudor  

  

Cas concret d’arc 
apuntat format per 4 
arcs de circumferència.  

Pati museu Jueu?? No queda 
clar si és un arc carpanell  

Arc conopial  

  

Arc format amb 4 
segments de cercle, 
dos d’ells invertits  

Ciutadans 2, finestres de dalt  
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Arc deprimit còncau  

  

Es tracen dos arcs des  
de les cantonades de  
la llinda  

Ciutadans 2  

  

Font de les figures: Viquipèdia; ArtifexBalear  

Llicència Creative Commons  
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ANNEX 3 
Parada B: Mitja Llengua 
Activitat 1/3: La mitja llengua 
Descripció: 
 

Ens situem entorn al senyal de mitja llegua.  

 

 
  
Es comenta que aquest senyal no hauria d’estar aquí, si no a mitja llegua de distància.  

  
Al segle XV la ciutat de Girona creixa i necessitava impostos. I va posar impostos a la venda 
de carn, vi, pa... dins la ciutat.  

  
Feta la llei, feta la trampa! Les venien a fora muralla.  

  
El 12 de maig de 1451 la ciutat va disposar d’un privilegi real (Maria, l’esposa d’Alfons V el 
Magnànim que era la que portava els comptes del reialme, mentre els reis batallaven). En el 
privilegi prohibia vendre a l’entorn de mitja llegua de les muralles de la ciutat.  
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(Ensenyem mapa 1 de la ciutat)  

     

  
  
I què és mitja llegua?   

La distància que es recorria anant a peu en una hora amb l’animal carregat al costat: 1 llegua = 
entre 4 i 7 km -> mitja llegua entre 2 i 3.5 Km (quan s’explica es pot fer veure que es passeja 
amb l’animal al costat).  
  
Però com que hi havia camins rals planers i camins de pujada (per exemple, cap a la muntanya 
dels Àngels) era de molt mal saber on era la mitja llegua.  

  
On diríeu que es trobaven les mitges llegües?  

  
El 30 d’agost de 1512, uns Privilegis de Germana de Foix, l’esposa de Ferran II, delimitava els 
límits:  

“Una llegua és a la vila de Celrà, al lloc de Medinyà, l’Hostal Nou, la capella d’Arols...”  

     (Les reines continuen remenant els temes de diners)  

  
(ensenyem mapa 2 mitges llegües)  
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Després de la guerra de 1714 el privilegi comença a ser vulnerat cada vegada més. Més 
denúncies i més ensopiment econòmic de la ciutat. I el 9 d’octubre de 1726 es varen posar fites 
de pedra amb l’escut i la inscripció en 14 llocs segons dictava el “Nou establiment” de la 
Intendència General de Catalunya.  
  
Noves fites, nova picaresca!!! (es poden perdre, canviar de lloc, fer desaparèixer...)  

  
Moltes han canviat d’ubicació amb el temps, perdent així el seu sentit original.  

  
El 1817 una ordre reial posava fi al monopoli de la mitja llegua.  

  
Potser els més grans recorden els burots que hi havia fins al 1960 a les entrades de les viles i 
ciutats.   

  
Preguntes:  
Per a què servien aquestes fites que marcaven la mitja llegua?  

On estaven situades aquestes fites?  

Atenent a aquests senyals “Tal centre comercial” estaria ben ubicat?   

  
Materials:  
Mapa de Girona amb la ubicació de les fites de mitja llegua. El mapa es pot fer sobre paper 
plastificat (per poder-hi fer senyals amb retolador) i la ubicació del senyals de mitja llegua amb 
una transparència a sobre.  
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Parada B: Mitja Llengua 
 

Activitat 2/3: Mesures antigues 

Descripció: 
Observem que una llegua, en general, es considerava com la distància que es camina 
en una hora. En diversos llocs hi ha diferents llegües:  

  
Llegua catalana .................................... 6718 m Llegua comú a Espanya 
...................... 5572 m  
Llegua argentina ................................... 5820 m  
Llegua suïssa ....................................... 4800 m  
Llegua portuguesa ................................ 6197 m  
Llegua francesa .................................... 3898 m  
Llegua de Brasil .................................... 6173 m  

  
És bonica la relació que s’estableix en la llegua entre mesura de longitud i temps. Això 
també es dóna en altres casos:  

● Gautier de Metz afirmava que si Adam hagués començat a caminar en direcció 
al cel immediatament després de ser creat, a l’any 1245 encara li faltarien 713 
anys per arribar als estels.  

● Roger Bacon (1214-1294) deia que una persona caminant tardaria 14 anys, 7 
mesos y 29 dies per arribar a la Lluna.   

● L’any-llum és una unitat de longitud que representa la distància que recorre la 
llum en un any.  

  
Sobre un mapa del centre de la província de Girona, amb una escala coneguda, es 
poden resseguir amb un fil alguns camins per veure quantes llegües fan.  

  
Aquesta activitat pot ser important especialment si algú dels participants vol dedicar-se 
a córrer camins (com el Quixot “”Caballero andante”). A l’obra de Cervantes aquesta 
unitat apareix 64 vegades!  

Preguntes: 
Quan mesurava una llegua, aproximadament?  
Coneixeu altres mesures de longitud antigues?  

 
Materials: 

Mapa a escala del centre de la província de Girona.  
Fil per resseguir camins.  
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 Parada B:  Mitja Llegua  

Activitat 3/3: Altura sobre el nivell del mar  
Descripció:  

Observem la placa  

  
  
Expliquem el seu significat: ens marca l’alçada d’aquest punt segons el nivell mitjà del 
mar a Alacant.  
  
Per què nivell mitjà?  Perquè ja sabem que hi ha marees i que el mar puja i baixa.   

  
El 1871 es varen començar els treballs per a tenir una Xarxa Nacional de Nivells per 
tenir l’altitud a la cartografia. És important saber si una ciutat està molt elevada o poc 
per a fer prediccions de fred o per saber si els carreteres que els uneixen tindran molt 
desnivell.  

   
Entre juliol de 1870 i juny de 1872 , a les 9, a les 12, a les 3 i ales 6 es van fer mesures 
diàries del nivell de l’aigua. Aquesta seria la cota de “NIvelación de precisión 0”. NP0  

  
I per què a Alacant?  Perquè té estabilitat geològica, poca diferència entre plenamar i 
baixamar i per la bona comunicació amb Madrid.  

  
A l’ajuntament d’Alacant es va transportar per nivell  fins a  l’escala de l’Ajuntament i 
allà hi ha la cota NP1.  

  
A Girona li va correspondre la NP 276 que es va traslladar de l’escala de l’Ajuntament 
fins a la marca de bronze de l’entrada.  

  
Segur què alguns de vosaltres heu vist plaques com aquesta. On?  
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A les estacions del tren. I per què? Perquè eren bons itineraris per anar traspassant 
nivells pel seu traçat ( i als trens també els interessava conèixer els pendents)  

  
Pel que fa a l’alçada d’una ciutat: quina és l’alçada de Girona? Popularment 70m.   

La mínima : 45 m a Campdorà  

La màxima: 410 m cap a Sant Miquel  

Segons l’INE: 68.605  

  
L’ajuntament té avui en dia tota la ciutat mesurada amb cotes marcades amb un punt. 
LA Xarxa topogràfica municipal: Geopunts  

  

  
  
Comprovem l’altura “real” amb una app dels telèfons mòbils.  

  
Descobrirem que diversos telèfons donen altures diferents... L’apassionant món de 
l’aproximació i l’error! A la recerca de l’exactitud!   

Preguntes:  
Podríem conjecturar a quina alçada sobre el nivell del mar està Girona?  
Com ho calculaven?  
 

Materials:  
Telèfon mòbil amb l’app per a calcular altures sobre el nivell del mar.  

Prèvia: 
Quan s’acaba la mirada de l’arc de l’ajuntament els fem veure que a l’entrada hi ha una placa de 
bronze que marca l’alçada de Girona. 68.32 metres ( geopunt a la plaça GI4068)  

  
Posterior:  
Quan s’acaba l’activitat a la plaça de la catedral els fem veure que hi ha un geopunt    
 GI4035 -> 96.68m    
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Parada C: Baix de les escales de la Catedral 

 

Activitat 1/3: Trepitjant ��   
Descripció:  

En el terra de la plaça del peu de les escales de la Catedral hi ha dibuixos fets amb 
pedretes. Alguns d’aquests dibuixos són circumferències (de dues o tres mides).  

  
Convidarem als participants a mesurar la longitud de les circumferències ”a peus” i 
després a mesurar el seu diàmetre també “a peus”.  Dividint la longitud de la 
circumferència entre el diàmetre obtindrem una aproximació al número ��.  
  
Convé fer-ho persones diferents (amb peus ben diferents) i observar que s’obtenen 
resultats sensiblement iguals.  

  
A la història antiga, a efectes de construccions tècniques, a vegades, s’havia aproximat 
�� per 3, una aproximació suficient per a determinats projectes arquitectònics de 
l’època. La pròpia Bíblia, en les instruccions per a la construcció del temple de Salomó 
sembla prendre aquest valor aproximat (I Reis 7:23-24, II Cròniques 4:2).  A l’antic 
Egipte s’emprava l’aproximació 22/7. Amb el temps les aproximacions es varen anar 
refinant.  

  
Es pot subratllar el fet que hem mesurat en “peus”. De fet el “peu” era un antic patró de 
mesura (anterior al Sistema Mètric Decimal).   

  
  

Preguntes:  
Per què no depèn de la persona que ho mesuri?  
A què pot ser degut l’error?  
Quan farem més error, fent-ho amb peus petits o amb peus grans?  
Per guanyar temps podria una persona mesurar la longitud de la circumferència i una 
altra el diàmetre?  
Importa si la circumferència és més gran o més petita.  
  

Materials:  
Guix per dibuixar al terra.  
Cordes per si cal mesurar la longitud de la circumferència i el radi.  
També es pot portar una cinta mètrica.  
Caldrà disposar d’una calculadora (els telèfons mòbils en tenen).  
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Parada C: Baix de les escales de la 
Catedral  

Activitat 2/3: La quadratura de la rosassa de la Catedral   

Descripció:   

La rosassa de la façana de la Catedral està dividida en quadrats. Això ens permet 
“quadrar” la seva àrea, és a dir, calcular quants quadrats la componen. Primer ho farem 
comptant  els quadrats que es veuen: ens en sortiran uns 95.  

  
És bonic observar que, si agafem quadrats de 5,5 x 5,5 , el cercle de la rosassa té més 
àrea que 2 quadrats i menys que 4. Ens hi ajudaran les imatges següents, on l’àrea de 
cada quadrat petit és de ��2:  

   
  
Aquí plantegem la pregunta de sí l’àrea serà equivalent a 3 quadrats.  

  
Mirem el cas del dodecàgon!   

  
  
Observem així que el dodecàgon té àrea  3 · ��2.  

  
Això també podem mostrar-ho amb cigrons: emplenem tres motllos de quadrats i els 
posem dins d’un motllo que limita el cercle. Veurem (afinant una mica) que encara 
queda un petit espai lliure on podrem posar algun cigró més. Observem que hem 
emprat el cigró com a mesura d’àrea.  
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Però el cercle és més gran que el dodecàgon! Així la seva àrea serà una mica més 
gran 3��2.  Serà ����2.  
  
Emprem doncs aquesta fórmula per calcular l’àrea de la rosassa: prenent el costat del 
quadrat com a unitat de longitud, el radi de la rosassa és de 5,5 unitats i, per tant, la 
seva àrea és:  �� · 5.52 ≈95  
  
Coincidim força amb el nombre de quadradets que havíem comptat a ull. Què bonic!  

Preguntes:  
Quants quadradets conté la rosassa? Quina serà la seva àrea?  

Serà de més de dos quadrats? Serà de menys de 4?  

Serà de 3 quadrats?  

Materials:    
Fotografies de la rosassa.  

Làmines amb les imatges de la descripció anterior.  

Caldrà disposar d’una calculadora (els telèfons mòbils en tenen). Cigrons i 
motllos de quadrats i de cercle per posar-hi els cigrons. Pissarreta magnètica per 
fer la demostració:  
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Parada C: Baix de les escales de la 
Catedral  

Activitat 3/3:  Lúnules   
 

Si observem novament les pedres del terra veurem que, en una part d‘on ens trobem, 
fan un bonic dibuix, com llunes que es van superposant. Resseguim-ne alguna amb 
guix.   

  

  
  
  
  

 
  

  
Aquest dibuix ja es troba a textos de Leonardo da Vinci (1505).  
Demana que si l’alçada és de 1 i l’amplada és de 2 unitats… quina és  
la superfície de la peça?  
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Quina estructura geomètrica hi ha darrera aquest  

dibuix? Es tracta d’arcs de circumferència. Podem assenyalar alguns centres i els radis. 
Anomenarem  �� al radi. Amb un cordill i el guix es poden traçar alguns d’aquests 
arcs.  

  
Abans hem emprat la longitud d’una circumferència (diàmetre per  �� o 2����) i 
l’àrea d’un cercle ����2.     

Ens podem preguntar quina seria la longitud del contorn d’una d’aquestes “llunes”.  

  
  

  
  

  
El dibuix següent ens fa observar que el contorn blau (en línia continua) és igual al 
d’una circumferència de radi ��.   

  

  
  
Això vol dir que la longitud del contorn de les nostres “llunes” és 2�� ��.  

  
Ara estudiarem l’àrea de les “llunes”.  
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Observem que les àrees de les zones que tenen el mateix color són iguals:  

  

  
   
Curiosament l’àrea d’una lluna és igual a l’àrea d’un rectangle format per dos quadrats. 
El que traiem de la part de baix podem afegir-ho a la part de dalt.  

  
    
Així hem vist que l’àrea d’una lluna és 2��2.  
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És curiós que és contorn depengui del número  �� (2����) i l’àrea que conté no hi 
depengui (2��2). Així, si  �� fos un nombre racional, ens trobaríem davant d’un 
contorn irracional que limita una àrea racional.  
  

  
Coneixeu altres mosaics curiosos?    

  
A Girona potser el més característic és el mosaic de la fulla, que  es troba al Passeig de 
la Devesa de Girona. Les peces varen ser dissenyades a partir d’una fulla de plàtan.  

  

  
  
  
  
   

Preguntes:  
 

Quina estructura geomètrica hi ha darrera aquest dibuix?  
Quina és la longitud del contorn d’una “lluna”?  
Quina és l’àrea d’una d’aquestes “llunes”?  
Coneixeu altres formes “curioses” de mosaics?  

Materials:  
 

Guix per resseguir les llunes.  
Cordill per fer servir de compàs.  
Làmines per mostrar dibuixos o pissarreta per fer-ne.  
Diverses plantilles amb en mosaic “lluna”.  
Diverses plantilles amb el mosaic de la fulla de la Devesa.  
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 Parada D: La Pia Almoina  
 
Activitat 1/1: Finestres, mesures, nombres triangulars i classes 
socials  
 
Descripció:  

La Pia Almoina és un edifici gòtic que va acollir, des del segle XIII, una important 
institució benèfica. A partir del segle XIX va ser l’escola de les Germanes Escolàpies  i 
ara acull el Col·legi d’Arquitectes.  

  

    
  
És un edifici molt bonic amb una disposició curiosa de les finestres, en forma de V o 
triangle: a mesura que pugem pisos, les finestres són més petites i n’hi ha més!  

  
Es tracta d’una representació de la “categoria social” dels habitants dels diferents pisos: 
als pisos inferiors els senyors (finestres grans), els pisos superiors els servents 
(finestres petites).  
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Mirem les finestres d’altres edificis que es veuen des de les escales... Són totes iguals?  
A més altura són més petites! Els senyors vivien en els pisos baixos i els servents en 
els de dalt (fins la invenció de l’ascensor).  

   
  
La Pia Almoina ens dona una oportunitat per parlar dels nombres triangulars Si mirem 
el nombre d’obertures de baix a dalt podem observar com creix:  

  
Aquests nombres (1, 3, 6, 10, 15, 21...) s’anomenen nombres triangulars. Igual que 
els nombres naturals, els nombres quadrats o els nombres cúbics, els podem 
representar amb cubets encaixables, per exemple.  
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Preguntes:  
Mireu les finestres dels edificis entorn a les escales de la Catedral... Què observeu?  

Per què creieu que podria ser això?   

  
Quantes finestres hi hauria, en total, si la Pia Almoina 
tingués 10 plantes? I si en tingués 20?  

I si l’edifici fos de 100 plantes?  (És a dir, quant sumen els 
primers 100 nombres naturals?)   

  
Què passa si sumem dos nombres triangulars consecutius?  

Quins nombres surten?  

  
  
   
  

Karl Friedrich Gauss (1777-1855) fou un matemàtic i científic alemany que va fer descobertes 
significatives en molts camps: la teoria de nombres, l'estadística, l'anàlisi, la geometria 
diferencial, la geodèsia, l'electroestàtica, l'astronomia i l'òptica  

   
Karl Friedrich Gauss  

Es diu que, un dia, quan era petit, a l’escola, el mestre els va proposar el repte de descobrir 
quant sumen els 100 primers nombres naturals i tenir-los així entretinguts per molta estona. 
Sembla ser que, en pocs segons, el jove Gauss va esbrinar el resultat. Va veure que sumant  
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els elements de la sèrie de dos en dos, començant pel primer amb l’ultim (1+100, 2+99, 
3+98...), sempre sortia el mateix, 101.  

Com que es poden fer 50 parelles amb els 100 primers nombres 
naturals, aquests sumen:  

50x101=5050  
Per això, si la Pia Almoina tingués 100 plantes, comptaria amb 5050 obertures.  

  

Materials:  
Cubets de multilink per la disposició en nombres triangulars . (també es pot fer amb 
pedretes o llavors a terra)  
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Parada E: Dalt de les escales de la Catedral  
 
Activitat 1/4: Girona i la definició del metre patró   
 
Descripció:  

Segur que molts de nosaltres recordem la definició del metro que s’estudiava abans a 
les escoles (la definició actual es fa en altres termes però el valor del metre, a efectes 
pràctics, és el mateix):  

  
  
Aquesta definició de metre (meravellosa perquè conjuga una mesura de dimensions 
ben humanes amb una referència planetària) sorgeix de les idees unificadores dels 
revolucionaris francesos i requereix l’amidament del meridià terrestre. Aquestes 
operacions es van fer entre els anys 1792 i 1799.   

  
La mesura del meridià es va calcular a partir de la mesura d’un tram. En concret es va 
mesurar, sobre el terreny, un tram del meridià de París entre Dunkerque i Barcelona. 
Els encarregats de dirigir aquests amidaments varen ser Pierre-François André 
Méchain (1744 - 1804) i Jean Baptiste Joseph Delambre (1749 - 1822). Méchain fou qui 
tingué cura de les operacions a Catalunya. Al setembre de l’any 1792 estava per terres 
gironines. I el campanar de la catedral de Girona va servir com a vèrtex geodèsic. 
També es va fer servir el Rocacorba (que es veu des d’aquí), el Puigsacalm, la Mare de 
Déu del Mont...   Però com ho feien?  

Ho feien amb la tècnica de triangulació!  
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Els triangles tenen la propietat que conegut un costat i dos dels seus angles es poden 
construir (pot fer-se en un dibuix sobre una pissarreta) i, per tant, es coneixen els altres 
dos costats.  

D’entrada és mesurava, amb tanta exactitud com fos possible, una longitud en un lloc 
pla (una platja, per exemple). És la línia vermella en la figura. Després s’anava fent una 
cadena de triangles seguint el meridià. Mostrar làmina.  

  

 Fem un role-play?  

Qui està en els dos extrems de la platja? Sereu els punts A i B.   

A continuació es prenia un punt C, elevat, des d’on es veiessin els dos punts de la 
platja. Qui fa de C?  

I, de nit, emprant làmpades amb oli de balena (que fa una llum molt clara), amb uns 
goniòmetres molt precisos es mesuraven els angles de les visuals entre els tres punts. 
Això permetia calcular els costats 1 i 2.  

  

Tot seguit es prenia un punt D, elevat, des d’on es veiessin C i B. Qui fa de D?  

Novament, a la nit, es mesuraven els angles de les visuals. Això permetia calcular 3 i 4 
(vegi’s la làmina). Ens adonem que aquestes distàncies en línia recta uneixen, per 
exemple, dos cims de muntanya?  
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A continuació es prenia un punt E des d’on es veiessin D i B i es calculaven les 
longituds dels costats 5 i 6 i això s’anava fent successivament.  

  

En particular així es coneixia la línia de costats que, en la segona imatge,  està 
marcada en verd. Ara tan sols calia abatre aquests segments en la direcció del nord 
geogràfic i es tenia un recobriment del tram de meridià.  

  

En la nostra representació el procés s’ha simplificat. La realitat és més complexa ja que 
els triangles tenen diferents inclinacions sobre l’horitzontal. Tanmateix, essencialment, 
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aquesta és la tècnica que es va emprar. La imatge següent (treta del propi informe de 
Méchain i Delambre) mostra la cadena de triangles que es va emprar en territori català. 
S’hi pot veure Girona, el Rocacorba, el Puigsacalm...  

  

  
  

Preguntes:  
Recordeu la definició de metre que us varen ensenyar a l’escola?  
Com varen calcular la longitud del meridià entre Dunkerque i Barcelona?  
 

Materials:  
Una corda per simular el meridià.  
Cordes per simular les visuals entre observadors.  
Un goniòmetre (encara que no calcularem els angles concrets).  
Una pissarreta i guix per fer un dibuix sobre construcció d’un triangle conegut un costat i 
dos angles.  
 Làmines amb les triangulacions fetes.    
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Parada E: Dalt de les escales de la Catedral  
 
Activitat 2/4: Ara que tenim el metre, però... com mesurem 
l’alçada del campanar de la catedral   
  

Com podríem mesurar l’altura del campanar?  

  

  
Potser coneixeu diferents maneres de mesurar una alçada a la que no podem accedir. 
Com ho faríeu?   

  
Us en proposem una que funciona amb l’ajuda d’un mirall:   

  
Agafem un mirall i el posem a terra. El campanar es reflectirà en el mirall i un dels 
participants es mourà fins situar-se en el punt tan que, sobre el mirall, veu la punta del 
campanar.  

  
  

Com que l’angle d’incidència en el mirall d’un raig de llum és igual a l’angle de reflexió, 
apareixen dos triangles semblants.  

  



Passejant matemàtiques x Girona FITXA DE RECURS EDUCATIU – PROFESSORAT  

          SECUNDÀRIA 

 LA CASETA SERVEIS EDUCATIUS · AJUNTAMENT DE GIRONA 42 

  
  
Observem que a és l’altura buscada, p i q les podem mesurar amb una cinta mètrica i b 
també ja que és l’alçada des del terra fins als ulls de l’observador. Com que dos 
triangles semblants tenen les longituds dels costats proporcionals, tindrem:  

  
  

�� �� 

 =   
�� �� 

I, per tant:   

  

�� · �� 

�� =   
�� 

  
Així podrem calcular aproximadament l’altura del campanar de la Catedral. (Per 
exemple, cal parar atenció a que el mirall quedi ben pla a terra i potser portar un petit 
nivell o una baleta fins aconseguir que no rodi).  
  

Preguntes:  
Amb quins mètodes podríem mesurar aproximadament l’altura del campanar?   
Quant mesura el campanar de la Catedral?  
L’alçada obtinguda és exacte?   
A què poden ser deguts l’error en la seva precisió?  
 

Materials:  
Mirall  
Cinta mètrica  
Calculadora (els telèfons mòbils poden servir) 
Làmina amb l’esquema o pissarreta.  
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 Parada F:Dalt de les escales de la Catedral  
 

Activitat 3/4: Les antenes de comunicació i la divisió del 
territori 
   
Descripció:  

Des de l’esplanada de la part superior de les escales de la Catedral es veuen diverses 
antenes de comunicació, alguna de telefonia mòbil. Això ens fa pensar en com queda 
dividit el territori d’una ciutat en zones d’influència de cada antena de telefonia mòbil, 
per exemple.  

  

  
  
Donat un conjunt de punts que representen les antenes, podem pintar la zona 
d’influència de cada antena d’un color diferent. Cada color entorn a una antena 
agruparà el conjunt de punts tals que l’antena més propera és aquella antena.  

  

  
  
  
  



Passejant matemàtiques x Girona FITXA DE RECURS EDUCATIU – PROFESSORAT  

          SECUNDÀRIA 

 LA CASETA SERVEIS EDUCATIUS · AJUNTAMENT DE GIRONA 44 

  
  
El diagrama resultant s’anomena Diagrama de Voronoi en honor al matemàtic rus 
Georgy Feodosevich Voronoi (1868 – 1908) que va estudiar aquest tipus de diagrames 
molts anys abans que es pensés en el seu ús tecnològic.  

  
Les línies de frontera que apareixen en el diagrama de Voronoi són les mediatrius de 
les diverses parelles de punts.  

  
Fem un diagrama de Voronoi amb plats, aigua i lacasitos de diferents colors!  

  

  
  
Molt bonic!  

  

Preguntes:  
Podríeu localitzar alguna antena de comunicacions?  
Com queda dividit el territori d’una ciutat en zones d’influència de cada antena?  
  

Materials:  
Plats, aigua i lacasitos de diferents colors.   
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Parada F:Dalt de les escales de la 
Catedral  

Activitat 4/4: Triangles de Reuleaux a la Catedral   

Descripció:  
Apropem-nos al Pòrtic dels Apòstols de la Catedral i busquem si, entre els frisos, 
observem alguna figura que s’assembli a un triangle.  

  

  
  
Descobrirem triangles de Reuleaux!  
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Els triangles de Reuleuax es construeixen amb un compàs a partir d’un triangle 
equilàter:  

  
  
Són figures d’amplada constant. A vegades sembla que les úniques figures d’amplada 
constant són els cercles però n’hi ha d’altres, com els triangles de Reuleaux:  

  
Aquests triangles serveixen per alguna cosa?  

  
● En ser d’amplada constant poden servir de tapes de determinats serveis urbans  

sense risc que, en canviar de posició, pugui caure pel propi forat (com passaria, 
per exemple, amb una tapa quadrada si passés dreta per la seva diagonal):  
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● La seva forma, al final d’una broca, permet fer forats quasi quadrats, sembla 
que, a part de girar la broca, també es mogui l’eix de la pròpia broca.  

  

  
  

● Són una peça important del motor Wankel:  
  

  
  
  
Podem acabar fent-nos una pregunta: Si els triangles de Reuleaux són d’amplada 
constant, podríem tenir vehicles que tinguessin com a rodes triangles de Reuleaux?  
La resposta és afirmativa però l’eix de la roda no es mantindria a alçada constant,  
aniria pujant i baixant, de manera que resultaria una mica incòmode pels usuaris.  
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Preguntes:  
A part del cercle, hi ha altres figures d’amplada constant?  
Serveixen per alguna cosa els triangles de Reuleaux?  
  
Materials:  
Fulls DIN-A3, regle i compàs per construir triangles de Reuleaux.  
Alguns triangles de Reuleaux “sòlids” per fer rodar sobre un pla i observar que l’altura és constant. 
Una carpeta plan 
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