
Algunes activitats de caire geomètric en el bloc de canvi i relacions

Observacions generals

El bloc curricular de canvi i relacions engloba tant la comprensió dels patrons, les relacions i les

funcions com el  maneig d’expressions simbòliques i,  per tant,  els  aspectes de manipulació

algebraica que faciliten l’expressió de relacions quantitatives i  l’estudi del  canvi  mitjançant

models matemàtics. L’enorme potència dels mètodes algebraics ofereix una eina valuosíssima

per a la resolució de  problemes però, en el camp de l’educació matemàtica, cal reconèixer que

sovint pot tapar aspectes significatius de la situació que es tracta i no deixar prou espai per

posar en joc altres tipus de raonament matemàtic potser menys formals però més intuïtius.

És important capacitar l’alumne en el  maneig simbòlic  ja  que les tècniques algebraiques li

oferiran moltes possibilitats de treball  matemàtic tant a l’ESO com en els possibles estudis

post-obligatoris  i,  fins i  tot,  en determinades situacions quotidianes.  Tanmateix  s’hauria de

procurar que, en la  mesura del  possible,  l’alumne no perdés  el sentit dels símbols  i  de les

expressions algebraiques, una idea molt suggeridora del professor Abraham Arcavi. A vegades,

davant d’un problema, es construeix molt ràpidament el model algebraic, es manipula (com

qui  manipula  una  calculadora)  seguint  tècniques  algebraiques  independents  del  context  i

finalment,  quan  s’obté  el  resultat,  s’interpreta  en  funció  de  la  situació  que  el  problema

planteja. Igual que és important que en els processos de càlcul no es perdi el sentit del que

representen les expressions aritmètiques, també sembla important que, en el treball  sobre

models algebraics, no es perdi el sentit del que representen els símbols i les expressions que es

manipulen.  Cal  anar  educant algunes capacitats  en aquest camp entre les quals  es poden

assenyalar les següents: valoració, en cada cas, de la conveniència d’emprar models algebraics,

disseny d’expressions simbòliques adequades i càlcul algebraic eficient, manteniment al llarg

del procés del sentit contextual dels símbols i, fins al punt que es pugui, de les expressions

algebraiques...  En aquest propòsit  de donar tan sentit intuïtiu com sigui  possible al  treball

algebraic ens hi pot ajudar molt la visualització que ofereix la geometria.

La incorporació d’aspectes geomètrics a les activitats de classe dins del bloc de canvi i relacions

ofereix moltes possibilitats:

 Per un costat el treball amb funcions i amb expressions algebraiques pot tenir el seu

origen en situacions geomètriques que són força intuïtives per als alumnes. Exemples

d’això són les abundants fórmules emprades en geometria per expressar, perímetres,

àrees, volums...

 Per  l’altre,  determinades  configuracions  geomètriques  poden  donar  sentit  a

expressions o propietats algebraiques des de la visualització o la manipulació. Així , per

exemple,  la  demostració  d’identitats  notables  mitjançant  models  geomètrics,

manipulant peces i basant-se en la igualtat d’àrees i volums, és molt atractiva per als

alumnes i aporta molt de sentit a l’expressió merament simbòlica.



Aquesta relació de fons entre àlgebra i  geometria no ens ha de sorprendre (més aviat ens

hauria de sorprendre la seva absència). La història de l’àlgebra , molt especialment en els seus

inicis, està plena d’interessants i intenses trobades amb la geometria. En l’escrit, absolutament

recomanable, de Víctor J. Katz  Stages in the history of algebra with implications for teaching

(Educational  Studies  in  Mathematics  (2007)  66:  185–201)  es  posa  de  manifest  aquest  fet

destacant  la  presència  geomètrica  tant  en  l’origen  de  certs  problemes  que  actualment

anomenaríem algebraics com en els procediments de resolució:

Comencem  pel  començament  de  l’àlgebra,  on  sigui  que  estigui.  Sembla  que  les

primeres idees algebraiques – relacionades amb les definicions que varen donar Euler i

Maclaurin en el segle XVIII – provenen de Mesopotàmia i sorgiren fa uns 4000 anys. La

matemàtica  mesopotàmica  (sovint  anomenada  matemàtica  babilònica)  tenia  dues

arrels: una eren els problemes de comptabilitat que, des del principi, representaven una

part important del sistema burocràtic de les primeres dinasties mesopotàmiques, i la

segona era una geometria del “tallar i  enganxar” probablement desenvolupada per

agrimensors per entendre la divisió del territori.

 (...)

És principalment a partir d’aquesta geometria de “tallar i enganxar” com va créixer el

que nosaltres anomenem àlgebra babilònica. En particular vàries tauletes  babilòniques

datades entre el 2000 aC i el 1700 aC contenen extenses llistes del que avui entendríem

com  a  problemes  quadràtics,  l’objectiu  dels  quals  era  determinar  magnituds

geomètriques com l’amplada o l’alçada d’un rectangle. Per aconseguir aquest objectiu

els escribes feien un ús a fons de la geometria de “tallar i enganxar” dels agrimensors.  

La  història  de  l’àlgebra,  especialment  en  els  seus  orígens,  està  plena  de  referències

geomètriques. Citem tres exemples: 

 El  llibre  II  dels  Elements d’Euclides  (s.  III  aC)  proposa  i  soluciona  geomètricament

problemes que avui no tindríem dubtes que corresponen a l’àmbit de l’àlgebra. 

 Mohamed ibn Musa al-Khwarizmi (s. IX), en la seva obra  Hisab al-jabr w’almuqabala

(d’on prové el  nom d’àlgebra),  descriu  el  procés de resolució  d’un tipus d’equació

lineal i de cinc tipus d’equacions de segon grau amb una incògnita: 

ax=b 

a x2=bx 
a x2=b 

a x2+bx=c  

a x2+bx=cx  

a x2=bx+c  

En alguns casos es fa una justificació geomètrica dels procediments (sovint completant

quadrats) o s’hi veu clar el sentit geomètric que aquests amaguen.

 El  mateix  Gerolamo  Cardano  recull  raonaments  geomètrics  per  a  la  resolució

d’equacions.



Si els aspectes geomètrics estan presents en l’origen de l’àlgebra sembla lògic que també hi

estiguin en el seu ensenyament. 

També  el  món  dels  patrons  i  de  les  funcions  és  propici  per  posar  en  joc  conceptes  de

geometria.  En  el  quadre  de  l’apartat  següent  es  presenten  alguns  exemples  de  com

determinades situacions geomètriques poden treballar-se quan es tracten patrons de canvi,

relacions funcionals i models simbòlics.



Quadre amb exemples d’activitats

Activitat Comentaris i referències

Resolució 

d’equacions 

mitjançant idees 

geomètriques des 

d’una perspectiva 

històrica.

Tal  com  s’ha  exposat  la  història  de  l’àlgebra  està  plena  de
problemes no tan sols plantejats a partir de contextos geomètrics
sinó (i això és el que, en aquest cas, emprarem) resolts mitjançant
mètodes geomètrics. Així la geometria pot actuar com a font i com a
camí en el planteig i la resolució de problemes algebraics.

Una  equació  de  segon grau  com  x2+2x=8,  per  als  antics  grecs

seria una combinació d’un quadrat de costat  x i de dos rectangles
de costats 1 i x de manera que les àrees de les tres figures sumen 8:

Reordenant-ho tindrem:

Si  completem  aquesta  figura  amb  un  quadrat  1x1  (en  verd),
obtindrem un quadrat gran de costat  x+1 i d’àrea 9 (ja que és la
suma  de  l’àrea  que  teníem  i  que  valia  8  unitats  amb  l’àrea  del
quadrat verd afegit que val una unitat):

Amb aquesta configuració, ens adonem que  x+1 és el costat d’un
quadrat d’àrea 9. Això voldrà dir que x+1=3 i que, per tant,  x=2
que és la solució positiva de la nostra equació de segon grau.

Hi ha diferents procediments de naturalesa geomètrica com aquest
per  resoldre  equacions.  Alguns,  per  exemple,  poden  ser  molt
instructius a classe per què representen una interpretació visual de
la fórmula de resolució d’equacions de segon grau que, a vegades,
resulta una mica críptica per als nostres alumnes.

L’ARC conté una molt ben documentada proposta de la professora
Iolanda Guevara per portar aquest tipus d’activitats a l’aula. El seu



títol és  La resolució geomètrica d'equacions de 2n grau. Hisâb al-
jabr wal-muqqabala de Mohamed Ben-Musa al -Khwârizmî (813) . Es
troba a l’enllaç: http://apliense.xtec.cat/arc/node/67.

Demostració 

d’identitats notables 

mitjançant la 

manipulació de 

figures planes o de 

cossos 

tridimensionals
      

Algunes  identitats  notables  poden  demostrar-se  mitjançant  la

manipulació  de  figures  geomètriques  planes  i  de  cossos

tridimensionals:

(a+b )
2
=a2+2ab+b2

(a+b ) · (a−b )=a2−b2

(a+b )
3
=a3+3a2b+3ab2+b3

En  tots  aquests  casos  la  identitat  es  demostra  a  partir  de  la

conservació  de l’àrea  o  del  volum quan es  parteix  una figura  en

diverses  parts  i  després  aquestes  parts  s’agrupen  de  manera

diferent. A l’ARC hi ha tres exemples:

http://apliense.xtec.cat/arc/node/201

http://apliense.xtec.cat/arc/node/202

http://apliense.xtec.cat/arc/node/199

Traducció de 
relacions 
geomètriques a 
expressions 
algebraiques

En  aquesta  activitat  els  elements  que  componen  figures
geomètriques ens permeten establir expressions algebraiques que
corresponen a models funcionals de relació entre ells.  A partir de
figures  geomètriques  en  les  quals  un  element  (costat,  radi,
apotema, altura...) està retolat amb una x o amb una y, es planteja
el  repte  de  deduir,  aplicant  coneixements  geomètrics,  l’expressió
algebraica que,  en funció de  x i/o de  y  donaria  el  valor d’altres
elements de la figura que s’indiquen a l’alumne.

L’activitat,  un  esplèndid  exemple  de  connexió  interna  dins  de  la
matemàtica, es presenta amb detall en la proposta que porta per
títol Expressions algebraiques de relacions geomètriques.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/199
http://apliense.xtec.cat/arc/node/202
http://apliense.xtec.cat/arc/node/201
http://apliense.xtec.cat/arc/node/67


Estudi de models 
funcionals que 
representen el canvi 
de magnituds 
geomètriques en un 
rombe en variar 
l’angle entre els 
costats       

Considerem un rombe articulat en el qual es pot anar variant un
angle, fet per exemple, amb peces de plàstic (com el material que es
mostra en la  imatge),  amb barres de mecano o simplement amb
tires de cartolina unides amb enquadernadors. En funció d’aquesta
variació i  prenent la longitud del  costat  com a unitat  ens podem
preguntar com varien altres magnituds geomètriques (el perímetre,
l’àrea, els altres angles,  les diagonals...)  i  establir  la corresponent
expressió funcional.

En la proposta d’activitat que porta per títol Funcions en un rombe
mòbil es  detalla  l’activitat.  Es  tracta  d’un bonic  exemple  de com
generar diferents models funcionals a partir d’idees geomètriques!

A partir de 

rectangles amb el 

mateix perímetre 

descobrir la funció  

afí i la funció 

quadràtica

   

L’activitat  s’inicia  convidant  als  alumnes a  què cadascun dibuixi  i

retalli  un  rectangle  que  tingui  un  perímetre  determinat  (per

exemple 24 cm, convé escollir un nombre amb forces divisors). Un

cop cada alumne hagi retallat el seu rectangle en cartolina (si pot

ser de colors variats) demanarem que superposin tots els rectangles

de la manera que indica la figura. Observarem que els seus vèrtexs

lliures  són punts  del  gràfic  d’una  funció  afí que  dóna  l’altura  en

funció  de  la  base.  Serà  interessant  determinar  la  seva  expressió

algebraica.

Estudiant les àrees dels diferents rectangles podrem plantejar-nos

diverses preguntes:

- Tenint en compte que tots els rectangles tenen el mateix
perímetre, podem assegurar que tinguin la mateixa àrea?

- De què depèn l’àrea?



- Quin dels rectangles té més àrea?
- Podem determinar l’expressió funcional que dóna l’àrea en

funció de la base?

Responent a l’última pregunta descobrirem la funció quadràtica.

Aquesta activitat està àmpliament documentada a l’ARC:

http://apliense.xtec.cat/arc/node/29110
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29111
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29113

Es tracta d’un interessant context geomètric que permet treballar
les relacions funcionals.

A partir de 
rectangles amb la 
mateixa àrea 
descobrir la funció  
de proporcionalitat 
inversa

Convidarem als alumnes a què cadascú dibuixi i retalli un rectangle
que  tingui  una  àrea  determinada,  per  exemple  36  cm2 (convé
escollir un nombre amb forces divisors). Un cop cada alumne hagi
retallat el seu rectangle en cartolina (si  pot ser de colors variats)
demanarem que es col·loquin els rectangles de la manera que indica
la figura, tots amb un vèrtex a l’origen i dos costats sobre els eixos
de coordenades:

Els  alumnes  faran  rectangles  “estranys”  (amb  dimensions  no
enteres, llargs i prims, el propi quadrat...). Això és bo, ja que hi ha
més varietat. Si anomenemxa la base d’un d’aquests rectangles i y

a la seva altura, tindrem que, en tots els casos,  y=
36
x

 . Així deduïm

que  existeix  una  relació  de  proporcionalitat  inversa  entre  xi  y.
Unint  els  vèrtexs  lliures  dels  diferents  rectangles  obtindrem  una
hipèrbola equilàtera:

Aquí se’ns ofereix una bona oportunitat per presentar la hipèrbola

http://apliense.xtec.cat/arc/node/29113
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29111
http://apliense.xtec.cat/arc/node/29110


(en particular la hipèrbola equilàtera) com la corba corresponent al
gràfic d’una funció de proporcionalitat inversa. Obrim així un camí
que  serà  transitat  més  endavant  en  tractar  les  còniques  al
batxillerat. Amb el GeoGebra es poden dibuixar diferents hipèrboles
equilàteres i comparar els perfils segons el numerador.

Aquí pot fer-se una connexió amb ciències experimentals indicant
que quan un feix de partícules amb càrrega elèctrica s’apropa a un
nucli atòmic la seva trajectòria es desvia seguint una hipèrbola. És
l’anomenada dispersió de Rutherford.

Donant  joc  a  idees  geomètriques  hem  pogut  introduir
experimentalment  la  funció  de  proporcionalitat  inversa  i  la
hipèrbola i, a més, hem fet referència a un context interessant.

Establiment de la 

distància a l’horitzó 

en funció de l’altura 

de l’observador

Proposem a l’alumnat una pregunta geomètrica: a quina distància (
d)  veu  l’horitzó  un  observador  situat  a  una  altura  x sobre  la
superfície de la Terra?

Es tracta de determinar l’expressió d’una funció que doni aquesta
distància  d  en funció de  x.  Els alumnes hauran de descobrir  una

relació  que  es  pot  aproximar  molt  per  d ( x )=√12,7 x,  on  x
s’expressa en metres i d  en quilòmetres.

Es pot emprar el GeoGebra i també un applet del web Illuminations
de  la  NCTM:  http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4128
Malauradament aquest simulador treballa en peus per a l’alçada de
l’observador i en milles per a la distància a l’horitzó.

És una manera contextualitzada d’introduir la funció irracional.

Gràfics de funcions 
d’emplenat 
d’ampolles

http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4128


Es tracta d’una activitat tan rica com bonica on la geometria de les
ampolles i les idees de volum i d’altura juguen un paper important
per generar i estudiar gràfics funcionals. Així posarem en joc, alhora,
idees geomètriques i models funcionals.

Treballarem amb equips de tres alumnes. Cada equip disposarà de
dues ampolles  (és  important  que siguin  cossos  de revolució),  un
regle, una proveta graduada, estris per abocar millor l’aigua i  dos
fulls de representació gràfica com el de la imatge:

A  la  part  esquerra del  full  els  alumnes  dibuixaran  el  perfil  de
l’ampolla  respectant  l’escala  d’alçades  representada  en  l’eix
d’ordenades. En els eixos de la part dreta representaran el gràfic
que dóna l’alçada assolida pel líquid (per exemple, aigua acolorida)
quan  posem  a  l’ampolla  un  determinat  volum.  Anirem  abocant
l’aigua  de  50  cm3 en  de  50  cm3 i,  després  de  cada  aportació,
mesurarem l’altura i la representarem en el gràfic. Obtingut el núvol
de punts es dibuixarà una corba que l’ajusti tant com sigui possible.
Després passarem a estudiar la segona ampolla.  En aquest cas es
convidarà l’alumnat a fer una conjectura inicial atenent al perfil de
l’ampolla.  Això implicarà establir  raonaments que poden ser molt
interessants.  L’experimentació confirmarà o refutarà la conjectura
feta.  Finalment  penjarem  a  la  paret  cartolines  amb  perfils
d’ampolles i  amb gràfics d’emplenat (com els que es veuen en la
imatge inicial) i demanarem als alumnes que associïn cada perfil al
seu gràfic d’emplenat. En aquesta tasca seran molt benvinguts els
comentaris que argumentin l’elecció.

És una activitat on convergeixen geometria i models funcionals. Es
descriu amb detall a l’ARC: http://apliense.xtec.cat/arc/node/186 .

http://apliense.xtec.cat/arc/node/186


Explorar i descobrir 

un patró que dóna el

nombre de cubs que 

componen els 

diferents termes 

d’una successió de 

peces policúbiques
Considerem  una  successió  de  peces  policúbiques  com  la  que  es
mostra en la figura. Convidem als alumnes a què explorin aquestes
peces,  si  pot  ser,  construint-les  amb  cubs  encaixables  com  els
multilink   i  els  demanem que,  observant  una pauta  constructiva,
estableixin una expressió funcional que doni el nombre de cubs de
la peça n.

Experimentaran,  conjecturaran,  argumentaran  i,  possiblement,
arribaran  a  l’expressió  demanada  per  a  la  qual  hi  ha  una
demostració visual esplèndida que alguns alumnes poden descobrir!

Tenim  així  una  activitat  clarament  del  bloc  de  relacions  i  canvi
(establiment  de  relacions  funcionals)  que  parteix  d’una  situació
geomètrica i que permet argumentacions geomètriques en el procés
de  determinació  que  planteja.  Aquesta  activitat  es  descriu  amb
detall en la proposta que porta per títol Patrons i policubs.

Expressions generals 
de patrons a partir 
de la forma 
d’estructures

Aquesta  activitat  bàsicament  consisteix  a  explorar  estructures
“constructives”  (ben  presents  en  arquitectura)  i  determinar, en
funció  d’un  paràmetre,  el  nombre  de  barres  i  de  connectors
necessaris per construir-les.  De fet es tracta de trobar els termes

generals  an i  bn de  successions  definides  a  partir  de  figures

geomètriques en les quals prendrem com a paràmetre n el nombre
de barres de la base de l’estructura. Es plantegen i s’analitzen cinc
casos  corresponents  a  estructures  diferents,  tot  presentant  un
context  geomètric  molt  ric  i  obert  per  treballar  expressions
algebraiques i models de canvi i relacions. Es descriu amb detall en
la proposta d’activitat titulada Patrons en estructures.



Proposta d’activitat

Títol:  Expressions algebraiques de relacions geomètriques

Imatge:

Agrupament:

L’activitat es pot fer individualment o per parelles tot posant en comú raonadament

les expressions que es vagin deduint.

Material:  

Un guió amb les imatges de les diferents figures geomètriques. També es poden anar

projectant mitjançant una PDI.

Descripció:

L’activitat  es  basa  en  un  seguit  de  figures  geomètriques  en  les  quals  un  element

(costat,  radi,  apotema,  altura...)  està  retolat  amb  una  x o  amb  una  y.  El  repte

consisteix a deduir, aplicant coneixements geomètrics, l’expressió algebraica que, en

funció de x i/o de y  donaria el valor d’altres elements de la figura que s’indiquen.

Aquesta proposta, pretesament, no es recolza en contextos de l’entorn quotidià sinó

que busca l’establiment de relacions algebraiques a partir  de contextos geomètrics

molt nets. Té un aspecte d’exercitació (però no pas de repetició mecànica) en posar en

joc repetidament i de manera combinada diferents idees geomètriques per tal d’anar

obtenint models algebraics que expressin la relació que hi ha entre les mides de dos

elements  de  la  figura.  Cadascun  dels  reptes  que  l’activitat  proposa  consisteix  a



determinar  una  expressió  funcional  en  la  qual  la  x és  la  variable  independent  (a

vegades la x i la y  ). 

Els alumnes poden anar seguint un guió amb les figures però, després d’un temps de

treball personal o per parelles, serà bo posar en comú i discutir les deduccions fetes.

En un plantejament més col·lectiu les figures es poden anar projectant mitjançant una

PDI i, després de deixar uns minuts de treball personal o per parelles, posar en comú

l’expressió algebraica obtinguda convidant a prendre’n nota en els quaderns personals.

A continuació es presenten setze figures. En cadascuna hi ha un element la mida del

qual  es  representa per  una variable  x (en alguns casos  es  tracta  de dos elements

representats per x i y  ) i s’indiquen vàries magnituds que cal expressar en funció de x.

Figura 1: Un quadrat del qual cal expressar, en funció de  x, el perímetre, l’àrea i la

diagonal.

Figura 2: Un quadrat del qual cal expressar, en funció de x, el costat, el perímetre, i

l’àrea.

Figura 3: Un rectangle del qual cal expressar, en funció de x, el perímetre, l’àrea i la

diagonal.

Figura 4:  Un triangle equilàter del qual cal expressar, en funció de  x,  el  perímetre,

l’altura i l’àrea.



Figura 5:  Un triangle equilàter  del  qual  cal  expressar,  en funció de  x,  el  costat,  el

perímetre i l’àrea.

Figura  6:  Un  triangle  isòsceles  del  qual  cal  expressar,  en  funció  de  x i  de  y,  el

perímetre, l’altura i l’àrea.

 

Figura 7: Un rombe del qual cal expressar, en funció de x i de y, el costat, el perímetre

i l’àrea.

Figura  8:  Un hexàgon regular  del  qual  cal  expressar,  en funció  de  x,  el  costat,  el

perímetre, l’apotema i l’àrea.



Figura  9:  Un hexàgon regular  del  qual  cal  expressar,  en funció  de  x,  el  costat,  el

perímetre i l’àrea.

Figura 10: Una circumferència de la qual cal expressar, en funció de x, el diàmetre i la

longitud.

Figura 11:  Una circumferència de la qual cal  expressar,  en funció de  x,  el  radi i  el

diàmetre.

 

Figura 12: Un cub del qual cal expressar, en funció de x, el volum i l’àrea total.

 

Figura 13: Un ortòedre del qual cal expressar, en funció de x i de y, el volum i l’àrea

total.



Figura 14: Un cilindre del qual cal expressar, en funció de x i de y, l’àrea de la base, el

volum i l’àrea total.

 

Figura 15: Un con del qual cal expressar, en funció de  x i de  y, l’àrea de la base, el

volum i l’àrea total (aquest últim cas no és tan senzill).

 

Figura 16: Una esfera de la qual cal expressar, en funció de x, el diàmetre, el volum i la

superfície.

Es pot convidar als alumnes a què construeixin (no dibuixin!) amb GeoGebra o amb un

altre programa de geometria dinàmica les diferents figures. Aquesta construcció, que

no sempre és fàcil,  permet després fer amidaments (amb les eines de l’aplicació) i

comprovar si les relacions algebraiques obtingudes s’ajusten o no a la realitat. És una

manera de detectar autònomament possibles errades.

Continguts més rellevants que es tracten:

Expressions algebraiques, relacions funcionals entre magnituds, figures geomètriques i

els seus elements (costats, perímetre, altura, diagonal, radi, àrea, volum...), relacions

mètriques en figures planes i en cossos tridimensionals.

Dimensions i competències que es poden treballar especialment:



El  fet  que  sigui  una  activitat  a  cavall  entre  diversos  blocs  del  currículum  (canvi  i

relacions, mesura i espai i forma) la fa molt adequada per a contribuir a desenvolupar

la competència 7 de la dimensió de connexions (Usar les relacions que hi ha entre les

diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar). També ajuda

a establir bones bases per a la competència 1 de resolució de problemes (Traduir un

problema  a  llenguatge  matemàtic  o  a  una  representació  matemàtica  utilitzant

variables, símbols, diagrames i models adequats).

Comentaris i referències:

Aquesta activitat fa tres aportacions didàctiques molt rellevants:

- Cadascun  dels  reptes  que  l’activitat  proposa  consisteix  a  determinar  una

expressió funcional en la qual la x és la variable independent (a vegades la x i

la y  ). En alguns casos estaria bé fer la representació gràfica d’aquesta funció

(per exemple amb GeoGebra) i analitzar el perfil obtingut. És important que, al

llarg de l’activitat, es vagi transmetent a l’alumne la percepció que el que està

fent és molt potent: establir  relacions generals (aplicables a qualsevol  valor

concret de la x) entre magnituds d’una figura geomètrica!

- Desenvolupant-se  en  un  territori  de  frontera  entre  diversos  blocs  del

currículum  de  matemàtiques,  aquesta  activitat  mobilitza  conceptes

geomètrics, idees algebraiques i models funcionals.

- L’activitat contribueix a consolidar un tipus de raonament que serà una peça

fonamental  per  abordar  problemes  més  complexos  o  en  contextos  menys

nítids.

Amb aquesta activitat, es pot contribuir a què l’alumne descobreixi com a relacions

funcionals  entre  magnituds geomètriques el  que,  a  vegades,  entén com a  simples

fórmules de càlcul.



Proposta d’activitat

Títol:  Funcions en un rombe mòbil

Imatge:

       

Agrupament:

L’activitat es pot desenvolupar amb diversos agrupaments:

 El professor mostra el rombe a tota la classe conjuntament i el fa variar. Els
alumnes,  individualment  o  per  parelles  (per  tal  de  fer  més  necessària
l’argumentació  de  les  idees  que  van  sorgint),  van  explorant  i  deduint  les
corresponents expressions funcionals. Cada cas pot ser discutit conjuntament.

 Cada  parella  d’alumnes  disposa  d’un  rombe  mòbil  i  d’un  transportador  i
experimenta amb ell fins a anar establint les diverses funcions. Al final de la
sessió es poden posar en comú de manera argumentada les expressions que
cada parella hagi deduït.

Material:  

Peces de mecano o de plàstic que permetin construir un rombe mòbil i transportador

per mesurar angles. Malgrat que no és estrictament necessari amidar els angles, es

aconsellable  emprar  el  transportador  per  deixar  materialment  clar  que  la  variable

independent és la mesura de l’angle. En la imatge es pot veure el material. En cas de

no disposar d’aquest material, les barretes que formen els costats del rombe també es

poden fer de cartolina dura i  les connexions mòbils dels  vèrtexs es poden fer amb

enquadernadors que travessin les tires de cartolina. El material de plàstic de la imatge

inicial  és  molt  interessant:  hi  ha  barretes  de  diferents  colors  que  corresponen  a

diferents  longituds,  així  mateix  una  barreta  té  un  conjunt  de  punts  repartits

uniformement on s’hi  poden connectar  altres barretes.  En la  fotografia següent és

mostra aquest material:



Descripció:

Considerem un rombe articulat fet, per exemple, amb peces de plàstic com el que es

mostra en la figura, en el qual es pot anar variant un angle que anomenarem α. En el

material que apareix en la imatge s’ha incorporat un mesurador d’angles en un dels

vèrtexs. Prenent la longitud del costat com a unitat ens podem preguntar com varien

diverses magnituds geomètriques del rombe en funció de la variació de l’angle α i, en

cada cas, establir la funció corresponent:

 Com varia el perímetre? El perímetre és sempre 4 (recordem que hem agafat
el costat com a unitat). Així tindrem un model de funció constant:   

per (x )=4 .

 Com varia l’amplitud d’un dels angles β que estan en els extrems dels costats
d’α? Aplicant igualtats d’angles i el fet que la suma d’angles d’un quadrilàter és
de 360o s’observa que l’angle β i l’angle α sumen 180o. Així tenim un model de
funció afí: 

β (α )=180−α

 Com varia l’àrea del rombe? Col·locant el rombe sobre un dels seus costats i
assenyalant  l’altura  interior  tindrem  una  expressió  per  a  l’àrea  en  la  qual
l’altura  podrà  substituir-se  pel  sinus  de  l’angle  α  (recordem  que  el  costat
mesura 1). Així apareix una funció sinusoïdal: 

àrea (α )=sinα

 Com varia la longitud de la diagonal d1 oposada a l’angle α? Es tracta d’aplicar

el teorema del cosinus aïllant d1. Així obtindrem una funció del següent tipus:

d1(α )=√2−2cosα



 Com varia  la  longitud  de  l’altra  diagonal  d2 que  té  un  dels  extrems sobre

l’angle α? Es tracta d’aplicar de nou el teorema del cosinus aïllant d2 i tenint en

compte  que  cos (180−α )=−cosα .  Així  obtindrem  una  funció  del  següent

tipus:

d2(α )=√2+2 cosα

 En variar l’angle α s’observa que una diagonal creix i l’altre decreix movent-se
entre 0 i 2. Tanmateix, contra el que, en una primera impressió pot semblar,
no hi ha un efecte compensatori i la seva suma no és constant. Com varia la
suma de les diagonals quan l’angle α va variant (fins i tot més enllà dels 90  o i
dels 180 o? Es tracta d’una funció força interessant que té punxes (exemples de

punts on no és diferenciable) i que pren valors en l’interval [2 ,2√2 ]:

(d1+d2 ) (α )=√2−2cosα+√2+2cosα

Es tracta  d’un bonic  exemple  de com generar  diferents  models  funcionals  a  partir

d’idees geomètriques!

Serà bo que siguin els alumnes els qui, en cada cas, investiguin, descobreixin i posin en

comú les corresponents funcions. Com s’ha indicat, si es disposa de prou material, es

pot donar un rombe a cada grup d’alumnes per tal que el manipulin directament i

prenguin mesures angulars, si cal. 

Un cop s’ha experimentat amb material manipulable, pot emprar-se el GeoGebra (o un

altre  programa  de  geometria  dinàmica)  per  construir  un  rombe  (ja  de  per  sí  una

construcció  interessant)  i  anar  explorant  dinàmicament  la  variació  de  diverses

magnituds:

Amb GeoGebra  també poden construir-se  els  gràfics  de les  diferents  funcions que

apareixen en aquesta activitat. A continuació es mostra una captura de pantalla d’una

construcció feta pel professor Sergi Muria en la qual es representen els gràfics de les

funcions que donen el perímetre, l’altura, l’àrea i la suma de diagonals en funció de

l’angle.  L’alumne pot  variar  la  longitud a  del  costat  del  rombe mitjançant  la  barra

lliscant i pot arrossegar el punt C (que es troba en el semicercle graduat) per anar

movent l’angle tot observant com es van movent els punts corresponents sobre els

quatre gràfics: 



Continguts més rellevants que es tracten:

En  aquesta proposta  d’activitat  convergeixen aspectes  geomètrics generals  (angles,

perímetre,  àrea,  altura),  aspectes  trigonomètrics  (càlcul  de  l’altura,  teorema  del

cosinus),  expressions  algebraiques  i  models  funcionals  (funció  constant,  funció  afí,

funció sinusoïdal, funcions irracionals...).

Dimensions i competències que es poden treballar especialment:

És una bonica activitat per treballar la competència 1 de la dimensió de resolució de
problemes  (Traduir  un  problema  a  llenguatge  matemàtic  o  a  una  representació
matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats) ja que el seu
propòsit és anar determinant models funcionals i les seves expressions algebraiques.
També es  posa  en joc  la  competència  7  de la  dimensió  de connexions  (Usar  les
relacions  que  hi  ha  entre  les  diverses  parts  de  les  matemàtiques  per  analitzar
situacions  i  per  raonar)  i,  en  cas  que  hi  hagi  una  posada  en  comú  convidant  a
l’argumentació,  la competència 10 de la dimensió de comunicació i  representació
(Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels altres).
En  cas  de  realitzar  l’últim  tram  d’aquesta  activitat  emprant  un  programa  de
geometria dinàmica com el GeoGebra també estarem desenvolupant la competència
12 de la  dimensió  de comunicació  i  representació  (Seleccionar  i  usar  tecnologies
diverses  per  gestionar  i  mostrar  informació,  i  visualitzar  i  estructurar  idees  o
processos matemàtics).

Comentaris i referències:

Una bonica connexió quotidiana d’aquesta activitat és l’exploració de la geometria de

les  barnilles  d’acer  articulades  d’un  paraigua.  Una  part  d’elles  formen  un

paral·lelogram que, en obrir i tancar el paraigua, va variant els seus angles de manera

molt  semblant  al  rombe amb què  hem treballat.  En  el  llibre  El  material  didáctico

matemático  actual de  Pere  Puig  Adam  hi  ha  un  capítol  (El  paraguas,  modelo

multivalente) molt recomanable dedicat a la geometria del paraigua.



Es tracta d’una activitat senzilla de portar a l’aula i potent pels continguts geomètrics

que entren en joc. Té un aspecte sintetitzador que la fa interessant per ser portada a

l’aula un cop conegut un bon ventall d’expressions funcionals.



Proposta d’activitat

Títol:  Patrons i policubs

Imatge:     

      
        n=1              n=2                  n=3                      n= 4

Agrupament:

S’aconsella el treball  en parelles per tal  de facilitar les construccions i  promoure la

comunicació, la conjectura, l’argumentació, el contrast d’idees...

Material:  

Cubets  encaixables  (com el  Multilink)  per  a  la  construcció  de figures  policúbiques.

Aquest  material  és  un  dels  més  polivalents  entre  els  que  s’utilitzen  en  educació

matemàtica.

Descripció:

Presentem a l’alumnat el conjunt de policubs construïts amb cubs encaixables que es

mostra en la imatge que encapçala aquesta proposta. Tenim torres d’un cub d’alçada

(n=1), de 2 cubs (n=2), de 3 cubs (n=3) i de 4 cubs d’alçada (n=4). Es pot convidar a

l’alumnat a construir, amb el mateix patró, una torre de 5 o de 6 cubs d’alçada. Un cop

estan familiaritzats amb aquestes figures estem en disposició de plantejar la pregunta

que volem investigar en l’activitat:

Podríem trobar una expressió que, en funció de l’altura n de la torre, ens doni el

nombre de cubs que la componen?

D’entrada sembla natural fer una taula amb el nombre de cubs de les primeres torres.

En l’elaboració d’aquesta taula és probable que els alumnes ja comencin a descobrir

regularitats que després tindran importància en la deducció de l’expressió buscada.

Aplicant aquestes regularitats es pot demanar que calculin el  nombre de cubs que



formaran torres semblants de 5, 6, 7 o 8 cubs d’altura. S’obtindrà la següent taula on

s’ha indicat per cn el nombre de cubs de la torre d’altura n:

Altura, n Nombre de cubs, cn

1 1=1

2 1+5=6

3 1+5+9=15

4 1+5+9+13=28

5 1+5+9+13+17=45

6 1+5+9+13+17+21=66

7 1+5+9+13+17+21+25=91

8 1+5+9+13+17+21+25+29=120

La pregunta inicial ara ja es pot formular en termes més algebraics: per a un valor n

general quina expressió donarà cn?

A partir d’aquí s’obre un temps de recerca, de conjectures, de contrast d’opinions... on

convé que els alumnes reflexionin i expressin i debatin les seves conclusions. El docent

hauria de fer possible aquesta conversa de grup per anar perfilant la resposta a la

pregunta inicial, sense pressa, és bo que el camí sigui llarg!

Es pot emprar el full de càlcul per fer una taula i construir una representació gràfica

com la que es mostra en la captura de pantalla següent en la qual s’ha suposat que els

càlculs s’havien fet fins a una torre d’altura 10:

Aquest gràfic convida a pensar que potser el perfil correspon a una paràbola. Segons el

nivell  de  l’alumnat  es  pot  apuntar  que,  si  és  així,  l’expressió  que  busquem  serà

quadràtica en la variable n. Tanmateix això s’ha d’explorar!

Els camins d’abordatge poden ser variats. A continuació se n’apunten dos, un amb més

càrrega algebraica, l’altre amb més accent visual. Tanmateix és probable i interessant

que  els  alumnes  “descobreixen”  nous  fils  argumentals  per  arribar  a  la  resposta

demanada.



Un camí algebraic

Observem que una d’aquestes torres està formada per un nombre de cubs

que és la suma dels cubs dels seus pisos:

 El pis de dalt sempre té 1 cub

 El  segon pis  començant  per  dalt  sempre té  5  cubs (4  més  que

l’anterior ja que s’hi afegeixen els 4 dels extrems de les ales).

 El següent pis sempre té 9 cubs (4 més que l’anterior ja que, de

nou, s’hi afegeixen els 4 dels extrems de les ales)

...així cada pis té quatre cubs més que el pis que té immediatament per

sobre.

Ens podem preguntar quina serà l’expressió que dóna el nombre de cubs

del pis inferior en la figura de n pisos (Observis que, de fet, estem buscant,

malgrat que segons el curs no cal dir-ho, el terme generar d’una progressió

aritmètica de diferència 4). Aquest nombre de cubs serà igual al nombre de

cubs del pis superior (1) més tantes vegades 4 cubs com salts haguem fet

entre la planta superior i la planta inferior (si hi ha n plantes haurem fet n-

1 salts per anar de la planta superior a la inferior). En termes algebraics

podrem dir que el nombre de cubs de la planta inferior de la torre de n

cubs d’altura serà  1+4 · (n−1 )=4n−3.

Així doncs el nombre total de cubs de la torre de n cubs d’altura serà:

cn=1+5+9+13+…+(4 n−3)

Ens  trobem  així  davant  de  la  necessitat  de  calcular  la  suma  d’una

progressió aritmètica. 

Segons  el  curs  en  què  es  faci  l’activitat  els  alumnes  no  coneixeran  les

progressions aritmètiques però podem abordar el càlcul de la suma que

busquem de manera raonada:

- Podem  partir  de  la  història  que  s’explica  de  l’etapa  escolar  de

Gauss en què el mestre va demanar als seus alumnes que sumessin

tots els nombres de l’1 al 100. Instants després Gauss va respondre

5050. Davant la sorpresa del mestre el jove geni ho va argumentar

així:  en  lloc  de  fer  1+2+3+4+5+...+100  es  poden  fer  parelles

prenent els termes a partir dels extrems (1+100)+(2+99)+(3+98)+...

+(50+51). Cadascuna d’aquestes 50 parelles suma el mateix, 101.

Així la suma total que es demana és 50·101=5050.



- A  partir  d’aquesta  història  podem  proposar  altres  sumes  de

progressions  aritmètiques  fins  a  “descobrir”  que  el  valor  de  la

suma  d’un  conjunt  de  termes  consecutius  d’una  progressió

aritmètica  és  la  suma  del  primer  terme  més  l’últim  terme

multiplicada per la meitat del nombre de termes (conseqüència del

fet que la suma de termes equidistants dels extrems és constant).

Aquesta afirmació és molt intuïtiva en el cas d’un nombre parell de

termes però, en canvi, té un punt delicat en cas d’un nombre senar

de termes.

- Naturalment, depenent del curs, es poden fer demostracions més

algebraiques de la fórmula de la suma d’una progressió aritmètica. 

Arribats aquí reprenem el nostre problema de les torres tot recordant que

ens proposàvem calcular la suma següent:

cn=1+5+9+13+…+ (4n−3 )

Aplicant  les  descobertes  que  hem  fet  sobre  la  suma  de  progressions

aritmètiques, tindrem que:

cn= [1+(4 n−3)] ·
n
2
=(4n−2 ) ·

n
2
=2n2−n

Serà bonic comprovar que aquesta expressió  cn=2n
2
−n ajusta bé tots els

valors de la taula construïda inicialment. Feina feta!

Un camí geomètric molt visual

Una bonica  alternativa  al  camí  anterior  rau  en  la  següent  demostració

visual. En les imatges representaren el procediment per a la torre d’altura

4 (n=4), tanmateix la descripció es farà per a un valor general de n.

Considerem la torre d’altura n i separem les quatre ales. Tindrem quatre

figures  triangulars  de  dimensions  (n-1)x(n-1)  i  la  columna  central  que

tindrà altura n. Podem agrupar les ales dues a dues com mostra la figura

següent:



Ajuntant les parelles d’ales observarem que encaixen bé tot formant dos

rectangles de dimensions (n-1)xn com mostra la imatge:

Així tenim tres rectangles, tots ells d’altura n, que tenen bases respectives

n-1 (una agrupació de dues ales),  n-1 (l’altra agrupació de dues ales) i n (la

columna central). Si els ajuntem tindrem un rectangle també d’altura n i de

base la suma de les bases: (n-1)+(n-1)+1 = 2n-1. En la imatge següent es

mostra aquest rectangle per a n=4.

El nombre total de cubs que té aquest rectangle s’obtindrà multiplicant el

nombre de cubs de la base pel de l’altura. Així tindrem que el nombre total

de cubs serà:  

cn= (2n−1 )· n=2n2−n

Què bonic!  Observem com la  força  del  raonament  geomètric  visual  ha

permès arribar al resultat buscat d’una manera tan elegant com assequible

per a l’alumnat sense necessitat de posar en joc aspectes algebraics que,

en certs nivells, poden resultar feixucs.



Tal com havíem sospitat a partir del gràfic del full de càlcul, obtenim una expressió

quadràtica en n.

Observem que és una activitat potent per treballar la idea de successió de manera

intuïtiva  a  partir  d’un  plantejament  geomètric  i  per  anar  descobrint  l’expressió

algebraica que dóna el terme general, d’una manera experimental i  conjunta en un

procés on la conversa d’aula juga un paper important.

Continguts més rellevants que es tracten:

Successions (especialment el concepte de terme general), progressions (especialment

la idea de progressió aritmètica i la seva suma), funcions definides sobre els nombres

naturals,  expressions  algebraiques,  demostracions  visuals,  percepció  de  l’espai,

terminologia geomètrica.

Dimensions i competències que es poden treballar especialment:

El  mateix  propòsit  de  l’activitat  il·lustra  bé  la  competència  1  de  la  dimensió  de

resolució  de  problemes  (Traduir  un  problema  a  llenguatge  matemàtic  o  a  una

representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats).

Les  argumentacions  que  es  formulin  (especialment  la  descripció  de  demostracions

visuals manipulant les figures) permeten cultivar la competència 5 de la dimensió de

raonament i  prova (Construir,  expressar i  contrastar argumentacions per justificar i

validar les afirmacions que es fan en matemàtiques) i la competència 7 de la dimensió

de  connexions  (Usar  les  relacions  que  hi  ha  entre  les  diverses  parts  de  les

matemàtiques per analitzar situacions i per raonar).

Comentaris i referències:

L’activitat  parteix  d’un  plantejament  geomètric  i  requereix  la  familiarització  amb

cossos policúbics i la cerca d’un patró constructiu. El procés pot provocar una conversa

d’aula molt rica i inclusiva, amb bones argumentacions construïdes pels alumnes que

poden posar  en joc  idees  matemàtiques importants.  Observem que,  de fet,  estem

determinant  el  terme general  d’una  successió  i,  per  tant,  l’expressió  d’una  funció

definida sobre els nombres naturals. 

És especialment encantadora la demostració visual de l’expressió del terme general

agrupant convenientment les “ales” de les torres de cubs. 

A l’ARC hi ha una proposta didàctica entorn a les figures policúbiques que enllaça molt

bé  amb  aquesta.  El  seu  títol  és  “Policubs”  i  es  pot  trobar  a  l’enllaç:



http://apliense.xtec.cat/arc/node/1304 . Conté un guió molt complet d’una activitat

per fer amb alumnes.

La idea d’aquesta activitat està extreta del llibre “Developing Essencial Understanding

of Proof and Proving (Grades 9-12)” del National Council of Teachers of Mathematics

(NCTM, 2012). 

http://apliense.xtec.cat/arc/node/1304


Proposta d’activitat

Títol:  Patrons en estructures

Imatge:

      
      

Agrupament:

És  aconsellable  fer  aquesta  activitat  per  parelles  per  tal  de  crear  la  necessitat  de

compartir i contrastar arguments en el procés de determinació dels models algebraics

que es demanen.

Material:  

No cal un material especial llevat de les imatges de les estructures que cal estudiar.

Tanmateix també és possible construir efectivament aquestes estructures mitjançant

escuradents  units  per  boletes  de  plastilina  o  altres  materials  que  permeten  fer

exploracions geomètriques.

Descripció:

Moltes  construccions  industrials  contenen  estructures  metàl·liques  formades  per

barres  i  connectors  que els  donen solidesa.  L’activitat  que es proposa bàsicament

consisteix  a  explorar  estructures  d’aquest  tipus  i  determinar, en  funció  d’un

paràmetre, el nombre de barres i de connectors necessaris per construir-les. De fet es

tracta de trobar els termes generals an, bn... de successions definides a partir de figures

geomètriques en les quals agafarem com a paràmetre  n el nombre de barres de la

base de l’estructura. Plantejarem cinc casos corresponents a estructures diferents i

prendrem  sempre  an com  el  nombre  de  barres  necessàries  per  a  construir  una

estructura de  n barres de base i  bn com el nombre de connectors necessaris per a

construir  una  estructura  de  n barres  de  base.  Malgrat  que  les  preguntes  que  es



plantegen  són  les  mateixes  té  interès  proposar  l’exploració  de  diferents  tipus

d’estructures. 

Estructura 1

L’estructura  de  la  imatge  té  6  barres  en  la  base  (n=6)  i,  per  construir-la,

necessitem 23 barres (a6=23)  i  13 connectors (b6=13).  Podríem trobar una

expressió general que doni an i  bn per a tots els valors naturals de n? Explorem-

ho!

Per a n=1:

a1=3

        

b1=3

Per a n=2:

a2=7

        

b2=5

Per a n=3:

a3=11

        

b3=7

Per a n=4:

a4=15

        

b4=9



Serà  bo  que  els  alumnes  descobreixen  (proposant,  argumentant  entre  ells,

cercant contraexemples...) els termes generals d’aquestes successions. De fet es

tracta  de dues  progressions aritmètiques de diferències  respectives 4 i  2  els

termes generals de les quals són:  an=4 n−1  i  bn=2n+1 .

Estructura 2

En aquest cas, novament, podem explorar el patró constructiu per a diferents

valors de n:

                  

   a1=7                       a2=12                                        a3=17 

        b1=6                            b2=9                                                b3=12

Els alumnes podran deduir els termes generals: 

  an=5n+2   

bn=3n+3

Estructura 3

Explorem el patró constructiu per als primers valors de n:



                     

   a1=6                       a2=11                                        a3=16 

        b1=5                            b2=8                                                b3=11

Els alumnes podran deduir els termes generals: 

 an=5n+1   

bn=3n+2

És interessant  comparar aquest cas amb l’anterior tot observant com, en cada

pas, s’hi afegeix una barra menys i un punt menys.

Estructura 4

Es tracta d’una estructura una mica més complicada però que pot ser explorada

de la mateixa manera:

Per a n=1:

a1=3

        

b1=3

Per a n=2:



a2=9

        

b2=6

Observem que, respecte de la figura anterior, hi hem afegit 6 barres i 3

connectors.

Per a n=3:

a3=16

        

b3=9

Observem que, respecte de la figura anterior, hi hem afegit 7 barres i 3

connectors.

Per a n=4:

a4=23

      

b4=12

Probablement els alumnes descobriran aviat que bn=3n però tindran una mica

de  dificultat  amb  an pel  fet  que  a1s’escapa  del  patró.  Podem  proposar

d’escriure-ho així:

an={ 3 per a n=1
7n−5 per a n≥2 }

Estructura 5

Explorem  una  nova  estructura  que  suggereix  la  idea  d’una  escala  o  d’unes

grades:



Com en els casos anteriors estudiem els primers valors de n:

                                                                  

   a1=4            a2=a1+2 ·2+2=10          a3=a2+2 ·3+2=18 

        b1=4                               b2=8                                             b3=13

                                                

  a4=a3+2·4+2=28                                   a5=a4+2·5+2=40 

        b4=19                                                                b5=26

En primer lloc abordarem el treball entorn a la successió dels an. En aquest cas,

la  dificultat  rau  en  què  les  diferències  entre  termes  consecutius  no  són

constants, cada vegada a un terme hi sumem més per tal d’obtenir el terme

següent! En general:

an=an−1+2n+2

Aquesta fórmula es pot deduir gràficament observant la geometria de l’última

columna que hi afegim. De totes maneres no és tan senzill deduir l’expressió d’

an únicament en funció del valor de n.  Hi ha varis camins:



1. Un primer camí per què els alumnes descobreixen l’expressió d’an hauria de

tenir  un  caire  inductiu  (en  el  sentit  d’anar  provant  casos  concrets)  tot

convidant  els  alumnes  a  experimentar  amb  expressions  diverses  on

intervingués  n2,  n,  2n ,3n...  Conjuntament  aniríem  “descobrint”  l’art

d’ajustar un model algebraic a un conjunt concret de valors. El docent els

hauria  d’anar  acompanyant  per  tal  d’encarar  la  cerca  cap  a  l’expressió

correcte: 

an=n
2
+3n.

2. Un camí visual, amb fort component geomètric, consisteix a prendre una de

les escales i complementar-la fins a donar el quadrat corresponent tal com

es mostra en la figura. 

Si la base de l’escala té  n barres i hi ha  n+1 files de barres horitzontals

resultarà  que  el  nombre  total  de  barres  horitzontals  del  quadrat  serà

n(n+1). Per la mateixa raó el nombre total de barres verticals serà n(n+1)
. Així el nombre total de barres de l’estructura quadrada serà de 2n(n+1).

D’entrada semblaria que la meitat d’aquestes barres, n(n+1), són les que

componen l’estructura de partida en forma d’escala però, si posem atenció

en com la diagonal parteix el quadrat, observarem que a aquest nombre de

barres cal sumar-hi les que en el dibuix següent estan pintades de verd:



Observem que hi ha n barres horitzontals i n barres verticals acolorides de

verd, això vol dir que a la meitat de les barres del quadrat hi hem de sumar

2n noves barres per tenir  així  el  nombre total  de barres de l’estructura

triangular:

an=n (n+1 )+2n=n2+3n.

Una bonica demostració geomètrica molt visual!

3. Un camí amb un fort component algebraic que no sembla adequat per a

l’ESO però que sí  que pot interessar per alumnes avançats i  que incloem

aquí  com  un  element  d’ampliació.  Representant  en  un  gràfic  els  valors

obtinguts observarem que sembla que corresponen a una paràbola:

Això  ens  porta  a  pensar  que  potser  els  termes an seguiran  un  model

quadràtic del tipus an=pn
2
+qn+r  , on p,  q i  r  s’hauran d’ajustar per tal

que  es  compleixi  la  condició:  an=an−1+2n+2.  Simplement  substituint

tindrem:

pn2+qn+r=p(n−1)2+q (n−1 )+r+2n+2

Eliminant  la  r  i  igualant  els  respectius  coeficients  de  n i  els  termes

independents obtindrem dues condicions (la igualtat dels coeficients de  n2

no aporta cap condició ja que és p=p ) d’on podrem deduir els valors de p
i de q:

q=−2 p+q+2→p=1
r=p−q+r+2→q=p+2→q=3

Emprant  el  fet  que  a1=4 deduirem  que  r=0.  Substituint  p,  q i  r  en

l’expressió d’an obtindrem el model algebraic que ajustarà la successió:  

an=n
2
+3n.



En  segon  lloc  hem  d’emprendre  l’estudi  de  la  successió  dels  bn.  Novament

observem que les diferències entre els termes consecutius no són constants. Els

alumnes poden experimentar amb diferents expressions (fins i  tot els podem

donar pistes) però és difícil que arribin a l‘expressió correcta:

bn=
n2+5n+2

2

Tanmateix hi ha una demostració visual molt bonica: considerem una d’aquestes

estructures escalades que suposarem que té n barres a la base (en el cas concret

de la imatge  n=5) i prenem una còpia de l’estructura, la girem 180 graus i la

desplacem com indica la figura següent:

Si hi afegim els dos punts verds de la imatge tindrem un rectangle en l’altura del

qual hi haurà n+1 punts i en la base del qual hi haurà n+1+3=n+4 punts:

Així el nombre total de punts d’aquest rectangle serà de (n+1 )(n+4). Restant

d’aquí els dos punts verds i dividint per dos obtindrem els punts que componen

una de les dues peces escalades. Així:

bn=
(n+1 ) ( n+4 )−2

2
=
n2+5n+2

2

Una  sorprenent  manera  de  deduir,  amb  eines  geomètriques  ben  visuals,

l’expressió  algebraica  que  dóna  el  patró  del  nombre  de  connectors  de

l’estructura en forma d’escala. 



Naturalment es podrien posar més exemples d’estructures per estudiar.  Tanmateix

també  és  interessant  convidar  als  alumnes  a  què  inventin  noves  estructures  i

descobreixin expressions que donin el nombre de barres i de connectors en funció del

nombre de barres de la base.

Continguts més rellevants que es tracten:

Successions,  terme  general  d’una  successió,  expressions  algebraiques,  propietats

geomètriques de figures planes, demostracions visuals.

Dimensions i competències que es poden treballar especialment:

Amb aquestes activitats es pot treballar especialment la competència 1 de la dimensió

de  resolució  de  problemes  (Traduir  un  problema a  llenguatge  matemàtic  o  a  una

representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats).

Si es té cura de promoure converses d’aula riques es contribuirà a desenvolupar la

competència 5 de la dimensió de raonament i prova (Construir, expressar i contrastar

argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en matemàtiques) i la

competència 11 de la dimensió de comunicació i representació (Emprar la comunicació

i  el  treball  col·laboratiu  per  compartir  i  construir  coneixement  a  partir  d’idees

matemàtiques). En totes aquestes activitats s’utilitza a fons la relació entre expressions

algebraiques  i  geometria  treballant  així  la  competència  7  de  connexions  (Usar  les

relacions  que  hi  ha  entre  les  diverses  parts  de  les  matemàtiques  per  analitzar

situacions i per raonar) i la 9 de comunicació i representació (Representar un concepte

o relació  matemàtica  de  diverses  maneres  i  usar  el  canvi  de  representació  com a

estratègia de treball matemàtic).

Comentaris i referències:

Aquestes  activitats  conjuguen  l’exploració  de  figures  geomètriques  amb  la

determinació  de l’expressió algebraica que dóna del  terme general  de successions.

Tant   les  estructures  de  partida  com,  sovint,  el  procés  per  determinar  els  termes

generals posen en joc idees geomètriques que, en alguns casos, poden representar-se

no tan sols amb dibuixos sinó també amb materials. Les imatges següents mostren dos

exemples emprant materials ben diferents (la primera el ZomeTool  i la segona boletes

de plastilina i palets) :



Quan els alumnes construeixen aquestes formes o les exploren van descobrint patrons

constructius que després podran emprar per avançar cap a la deducció dels models

algebraics que donen els corresponents termes generals.

S’ha procurat que les descripcions de les activitats de la present proposta accentuïn els

aspectes  intuïtius  que  contenen però  també s’ha  intentat  aportar  explícitament  la

solidesa del rerefons matemàtic que es posa en joc. Aquesta combinació entre intuïció

i rigor en la utilització d’eines matemàtiques (que haurà de ser graduada pel docent

atenent  a  les  característiques  de  l’alumnat  concret)  atorga  una  força  especial  a

aquestes propostes en les quals no és tan important el formalisme com que l’alumne

entengui el patró constructiu i el sentit del model algebraic que dóna el terme general

buscat.  És molt  convenient que, en l’abordatge d’aquestes propostes,  es provoquin

bones converses entre els alumnes, conjecturant, argumentant, confirmant o rebutjant

hipòtesis...

Aquesta  proposta  presenta  un  context  geomètric  molt  ric  i  obert  per  treballar

expressions algebraiques i models de canvi i relacions. És el desenvolupament d’una

idea que, de manera breu, s’apunta en el llibre  Thinking with Mathematical Models.

Linear and Inverse Variation de Glenda Lappan, Elizabeth Difanis, James, T. Fey i Susan

N. Friel, dins de la col·lecció Connected Mathematics editada per Pearson.


