CONNEXIONS MATEMÀTIQUES ARAMAT-3
ESCOLA JACINT VERDAGUER (Tàrrega)
Professores:
Treball matemàtiques amb els alumnes de 6è: Montserrat Calderó Vall
Treball plàstic amb anglès – alumnes C. Inicial-: Alba Pastó i Emma Garriga

CONNEXIONS MATEMÀTIQUES A PARTIR DEL TREBALL
PLÀSTIC “ELS TÒTEMS” (Projecte interdisciplinari “La Volta al Món”)
TEMA:

ELS TÒTEMS
A l’escola, aquest curs, fem el Projecte Interdisciplinari “La Volta al Món”.
Els alumnes de C. Inicial han construït, a l’àrea de plàstica, dos tòtems i amb ells han
decorat el passadís.
Els alumnes de 6è, un dia a la sessió de matemàtiques ens vàrem asseure davant d’aquests
tòtems i, entre tots, van intentar observar tots els aspectes matemàtics possibles que
podíem extreure d’aquells dos tòtems construïts amb pots de pintura cilíndrics, un damunt
de l’altre i decorats amb dibuixos de molts colors. És a dir vam fer moltes connexions
matemàtiques.
Els alumnes es van distribuir per grups. Havien de deduir el màxim de connexions
possibles.
Com que les intervencions han estat moltíssimes, només exposarem les corresponents a un
nivell de C. Superior.

NUNUMERACIÓ I CÀLCUL – PROBLEMES –
-Si agafo tres pots d’un tòtem, quina seria la fracció? I quina fracció de pots
quedaria?
-Quina és la fracció de cada color que podem representar amb un tòtem? I amb els
dos tòtems?
-3/9 a quin nombre decimal correspon?
-Com representaríem els dos tòtems amb un nombre mixt? Què voldria dir 1+3/9?
-Si agaféssim aquesta fracció 13/9 de pots, què vol dir? Quin tipus de fracció seria?
Quina fracció de pots quedaria?

ARA MAT 3 MC

-Podríem establir fraccions equivalents. 3/9 i 1/3
-Podríem restar i sumar fraccions segons el color.
-Si compto de 3 en 3 i tinc un tòtem de 100 cilindres. Entraria el pot 100? Quins pots
entrarien segons la seva posició? Quins nombres són aquests? Si n és igual al lloc
que ocupa un pot quins correspondrien al comptar de 3 en 3? (treball de múltiples i
divisors)
-Podríem fer seriacions de 4 en 4,...
-Quin percentatge seria ¼, 2/4, ¾ de 9 pots cilíndrics?
¼= 0’25
2/4= 0’50 ¾ =0’75
-DESCOMPOSICIÓ NUMÈRICA del 9 i del 18 i cercar la possible relació entre aquests
dos nombres.
-MODELS DE PROBLEMES ELABORATS PELS ALUMNES.

GEOMETRIA
-Quines figures geomètriques veieu?
-Característiques de la figura : cilindre( roda....)
-Treballem el cilindre com a figura que té volum.
-Establir diferències entre polígons i figures amb volum.
-Quina és la longitud de la base del Tòtem? I la seva àrea?
-Descobrim com calcular el volum. Calculem l`àrea de la base X l’altura.
-Calcular el volum d’un pot i tot el Tòtem.
-A partir de quines figures (polígons) obtindríem el pot de pintura (cilindre)?
-i si el volguéssim folrar de paper quant en necessitaríem (àrea)?
-Establir diferències entre àrea i volum.
-Podríem fer una descomposició fent un dibuix a escala.
-Si posem el tòtem al mig de la rajola, quina àrea de la rajola ocuparia el tòtem i quina
quedaria de rajola.
-Si posem dos tòtem tangents enmig de 4 rajoles . Quina àrea ocuparien els tòtems i
quina sobraria?
-Si tombem un tòtem, com descobriries la longitud exacta que recórrer al donar una
volta, i dues i 10 i x ?
-Si posem un tòtem damunt de l’altre? Què varia i què no varia?
-Si li poséssim un eix?
-Com podríem fer una circumferència concèntrica?
...
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MESURES /EQUIVALÈNCIES
-Mesurem l’alçada del tòtem. Si et poses al seu costat quina creus que seria la diferència
entre la teva alçada i la del tòtem?
-Si posem un tòtem damunt de l’altre quan mesurarien? I si en poséssim 5 i si en
poséssim 100? I n?
-Separa els tòtems aproximadament 2m 1’5m ... comprova-ho amb el metre.
-Allunyat del tòtem 3 m ...Comprova-ho (ESTIMACIONS – APROXIMACIONS)
- Si en un pot hi caben 5 Kg de pintura, si omplim tot el tòtem quants kg hi haurà?
-Si buidem 3 tòtems de pintura ompliríem un contenidor de xKg de pintura?
-Correspondències Kg – litres - Equivalències ½ Kg – ¼ Kg ------a grams...
-Concepte de capacitat, pes, longitud.
-EQUIVALÈNCIES:
¾ de litre= 75%
½ de litre = 50%
1/4 de litre= 25%
-

REPRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ
-Com un alumne pot arribar a comunicar les connexions matemàtiques que es poden
establir, a partir d’uns tòtems construïts amb diferents pots de pintura.
-Confeccionar una gràfica on es pugui deduir alguna equivalència de les que hem
esmentat anteriorment.

A partir d’aquestes connexions els alumnes hauran de plantejar un problema on
s’integrin algunes d’elles, representar el procés a seguir per tal de resoldre’l i cercar
una o més d’una solució i si s’escau fer generalitzacions i/o descobertes o conjectures.
Un dels objectius també és intentar que l’alumne s’adoni que la matemàtica és part
integrant del nostre entorn i ens ajuda a establir relacions entre tot allò que ens
envolta i a modificar allò ja establert en funció de les nostres necessitats.

A continuació us mostrem les imatges dels tòtems i alguns
models de problemes que els alumnes han resolt a partir
de les connexions fetes prèviament.
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IMATGES TREBALL TÒTEMS
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MODELS DE PROBLEMES A PARTIR DE LES CONNEXIONS FETES PRÈVIAMENT
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