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EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA ABEAM http://  fotografiamatematica.cat

Aquesta guia pretén orientar al professorat a l'hora de realitzar les activitats 
didàctiques sobre fotografia matemàtica a partir de l'exposició itinerant.

En primer lloc trobareu una petita descripció del plafó i algunes preguntes 
útils per iniciar l'activitat. Us demanem que ho llegiu detingudament per tal de
poder crear la vostra pròpia activitat adaptant-la al vostre centre i al contingut
curricular més idoni en el moment en que tingueu l'exposició. En tot moment 
hem intentat donar indicacions per a tot l'alumnat dels diferents nivells 
educatius, tants dels darrers cursos de primaria com de secundària 
obligatòria i post obligatòria.

A la web www.fotografiamatematica.cat podreu trobar un apartat amb 
activitats que ja hem experimentat amb l'alumnat i que anirem ampliant de 
manera que l'exposició vagi desplaçant-se per diferents centres educatius. 
Per aquest motiu, us demanem que ens envieu una de les activitats que 
treballeu amb el vostre alumnat durant l'exposició de fotografia matemàtica. 
Es tracta, simplement, de compartir amb la comunitat educativa la vostra 
experiència.

Per qualsevol dubte o comentari que ens vulgueu fer arribar, ho podeu fer a 
través de l'adreça electrònica fotomatiques@gmail.com

Gràcies per la vostra col·laboració.
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 1.MIRA AMB ULLS MATEMÀTICS

El món que ens envolta és ple de conceptes i objectes matemàtics.
La fotografia és una manera fantàstica de plasmar aquesta mirada
matemàtica.
En aquest plafó els autors han vist conceptes matemàtics que han
fotografiat i els han reflectit en els títols que no hem posat.

• Mira cada foto i escriu quins conceptes matemàtics hi veus
• Pensa un bon títol que reflecteixi aquest concepte matemàtic

Aquest plafó es pot treballar amb l'alumnat de tots els nivells ja que ells
mateixos han de buscar els conceptes que hi veuen.

http://fotografiamatematica.cat/
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 2. FUNCIONS PERTOT ARREU

Al vostre entorn hi ha moltes corbes que corresponen exactament a
determinades funcions matemàtiques. La paràbola, per exemple, és
molt freqüent ja que està relacionada amb la caiguda lliure dels
objectes fruit de la gravetat. Altres funcions són més difícils de veure
però és divertit jugar a trobar funcions que s’ajusten aproximadament
a formes corbes que veiem.

Juga a aquest joc i troba, amb ajuda del GeoGebra funcions que
s'ajustin aproximadament a les formes que es veuen a les fotos del
plafó.

Per altra banda, busca la teva corba i fes-li una foto. Pensa quina
funció pot ser i posa-li un bon títol.

Tot i que aquest plafó és òptim per treballar-ho amb alumnat dels últims cursos de l'eso i de 
batxillerat, també es pot adaptar a alumnat més menut. Per exemple es poden buscar «corbes» 
encara que no es conegui el concepte de funció i comparar-les.

http://fotografiamatematica.cat/
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 3. LA BELLESA ÉS MATEMÀTICA

Molta gent percep la matemàtica com una cosa avorrida, lletja i
inerta, però res més allunyat de la realitat. La matemàtica és, i ha
estat sempre, una palanca per desenvolupar les expressions
artístiques com la música, l'escultura, l’arquitectura, etc., però això
no és tot, la matemàtica és capaç d’extreure l'essència de la bellesa
de la natura. Conèixer aquesta essència matemàtica ens ajudarà a
gaudir més de les coses maques i per tant a ser més feliços. 

• Observa les fotos, gaudeix de la seva bellesa, pensa i escriu

quin concepte matemàtic hi ha en cada una de les fotos.

• Fes les teva foto matemàtica (no t’oblidis de reflectir la

bellesa!)

Aquest és un plafó perquè tothom de qualsevol edat el gaudeixi i
desenvolupi la seva creativitat.

http://fotografiamatematica.cat/
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 4. EFECTES ESPECIALS

La pel·lícula «Honey, I Shrunk the Kids» és una de les pitjors
pel·lícules de ciència ficció perquè a cada escena la mida dels nens
(encongits) és diferent. No van fer servir les matemàtiques per fer una
pel·lícula de qualitat

Però nosaltres sí que podem fer una foto o una pel·lícula de qualitat.
Utilitzeu els vostres coneixements del Teorema de Thales (o de
proporcionalitat) per fer truc en el que un de vosaltres sembli més petit
o més gran. 

Cal que decidiu primer quina mida voldríeu que tingués la persona
perquè sigui un nan o un gegant, desprès heu de fer tots els càlculs i finalment heu de fer la foto o la
pel·lícula.

Aquest plafó també el pot treballar tot l'alumnat ja que, tot i que no es conegui el Teorema Thales, 
ràpidament es pot entendre com funciona la proporcionalitat.

http://fotografiamatematica.cat/
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 5. QUIN ÉS QUIN?

En el món de les matemàtiques hi ha molts tipus de nombres i alguns
nombres famosos (com el nombre π). Observa aquest plafó, hi veuràs
una llista de nombres envoltada de fotos diverses. 

• Pot ser que no coneguis tots els nombres de la llista, però dels

que coneguis busca quina foto hi ha. Per a cada una de les fotos
escriu quin nombre creus que està reflectit i explica per què.

• Segur que ara tens idees per fer fotos d’algun tipus de nombre.

Fes-la!

Una vegada més, és un plafó per treballar amb tot l'alumnat.

http://fotografiamatematica.cat/
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 6. ESTADÍSTICA I ATZAR

• Reflexiona sobre el significat de les paraules mitja, mitjana,

mediana, moda i mediana. Creus que el títol de la primera foto
és correcte? Per què? Si creus que no és correcte, quin títol
hauria de tenir?

• Quan hi ha dues possibilitats tenim la mateixa probabilitat de

que passin les dues coses. Discutiu-ho a la classe i escriviu
casos en els que això és cert i casos en els que no és cert.

• Quin aspecte tenen els objectes posats a l’atzar? Podeu

experimentar posant a sobre d’una taula objectes a l’atzar
(demaneu al professorat que us ajudi) i altures posats
manualment, reflexioneu sobre quines característiques té
l’atzar i escriviu aquestes característiques.

• Quin camí segueixen les formigues? podem endevinar on serà una formiga al cap de 1 

segon? I al cap de 10 segons? I al cap de 1 minut? Discutiu sobre aquesta idea amb el 
professorat i escriviu les vostres conclusions.

• Discutiu sobre el significat de les paraules segur, possible, probable, impossible, 

improbable,...

• Pensa com podries fer una foto sobre l’atzar i... fes-la!

Els conceptes plantejats responen a diferents nivells educatius. El professorat serà l'encarregat de 
triar quins conceptes es poden treballar segons l'edat de l'alumnat. 

http://fotografiamatematica.cat/
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 7. SIMETRIES

A la natura, i al nostre entorn hi ha moles coses simètriques, però hi
ha diferents tipus de simetries, la simetria central, la simetria axial, la
simetria parella i la simetria  imparella.

• Intenta, primer entendre la diferència entre cada tipus de

simetria.

• Classifica les fotos segons els tipus de simetries

• Pensa coses que siguin simètriques i fes-ne una llista.

Completa la llista amb tot el grup de la classe posant en comú
totes les idees de tots

• Fes la teva foto d’una simetria. Mira la teva foto. Oi què és

molt maca?

Aquest plafó també permet el treball de les simetries a tots els nivells, des de l'alumnat més jove 
treballant doblegant papers i amb figures planes senzilles fins a l'alumnat més gran buscant 
simetries a funcions parells i funcions imparells.

http://fotografiamatematica.cat/
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 8. ON SOM?

L’orientació, la classificació, les coordenades... etc. son elements
matemàtics sense els quals no podríem viatjar pel món ni podríem
trobar coses.

• Per exemple el pal que es veu en la foto pot ajudar a les

persones que el veuen a orientar-se, però nosaltres proposem
un repte divertit... On ha estat feta aquesta foto? (aquesta és
una activitat que s’ha de fer amb un mapa, no tots els mapes
són útils,... per què i quin és el mapa que cal utilitzar?)

• Les bústies estan posades en forma de matriu, les matrius, en

matemàtiques es numeren de dalt baix i de esquerra a dreta, la
bustia a11 on hauria d’estar?

• Les coordenades, per contra, es numeren de esquerra a dreta i

de baix a dalt. A l’Àngel li agrada molt el barret (4,3) Quin és
el barreu que li agrada a l’Àngel?

• En quines coordenades està l’ocell i en quines el quadrat

groc?

• A l’Òscar li agrada molt mirar el mar, en aquesta foto està en una finestra enreixada i mira 

per un dels quadrats. Quines són les coordenades del quadrat pel qual està mirant l’Òscar?

Una activitat on tot l'alumnat pot participar és la següent:

Orientacions metodològiques detallades sobre aquesta activitat:

◦ Posar l’alumnat en grups cooperatius heterogenis de 4 persones.

◦ Repartir a cada grup un mapa d’una zona de Catalunya a escala 1:300 000 o similars (es 

pot imprimir una pàgina del mapa). Entre els 4 alumnes del grup han de triar un lloc del 
mapa on posarien un «pal» amb fletxes al ben mig del poble. Desprès cada alumne tria 
un altre poble del mapa i mesura la distància entre aquest poble i el que han triat en el 
grup, fa el canvi d’escala i construeix una fletxa petita en un trosset de cartolina. 
Enganxa aquesta fletxa en un llapis.

http://fotografiamatematica.cat/
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◦ A continuació intercanvien els pals amb les fletxes enganxades entre els diferents grups i

han d’endevinar on és el poble on està el pal, per fer-ho han de fer el canvi d’escala i 
veure on interrelacionen les diferents circumferències, (és recomanable fer-ho amb 4 
cordills), 

◦ Un cop han fet aquesta activitat els hi demanem que trobin on està feta la foto del plafò. 

En primer lloc demanen un mapa del món però aviat veiem que l’escala és incorrecta ja 
que la distància entre dos punt de l’equador no pot estar a la mateixa escala que la de dos
punts prop del pol. Si utilitzem el Google maps, per exemple, amb l’opció botó dret 
mesurar distància es veu clarament com la distància no la mesura en línia recta, 
l’alumnat entén ràpidament que la terr és esfèrica i per tant no es pot mesurar en línia 
recta en un mapa pla. Ells demanen aviat un mapa en una esfera. Primer han de robar 
l’escala en que està fet aquest mapa, és interessant treballar per què la Terra fa 40 000 
km de perímetre (es pot parlar de la història del metre).  Un
cop tenen la escala han de convertir les milles de la foto a cm
al mapa. Cal agafar cordills, a cada cordill li fem 2 nusos que
tinguin la distància de cada una de les ciutats que surten a la
foto. Enganxem un nus a la ciutat amb una mica de cinta
adhesiva on coincideixen tots els altres nusos és el lloc on s’ha
fet la foto. Resulta molt emocionant trobar aquest lloc.

◦ Ara toca construir una nou. Cada grup té una fletxa de fusta,

tria una ciutat del món i amb el Google maps busquem al
distància des de l‘institut a aquesta ciutat. Escrivim la ciutat i
la distància a la fletxa de fusta i la atorrollem a una columna o
un pal.

http://fotografiamatematica.cat/
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 9. MATEMÀTIQUES AMB SENTIT...

Si una cosa has de tenir clara desprès de mirar els plafons
anteriors és què les matemàtiques NO SÓN AVORRIDES al
contrari, poden ser molt divertides, i el sentit de l’humor és una
característica de la matemàtica que és molt important cultivar i
treballar.

• Observa totes les fotos dels plafons, si en alguna no

entens quina és la «broma» o què volen dir, pregunta-li al
professorat.

• El sentit de l’humor és molt personal, i pot ser que no

totes les fotos et facin gràcia, però segur que tu tens el teu
propi sentit de l’humor i no oblidis utilitzar-lo amb
simpatia i sense ofendre a ningú sempre que puguis. 

• Quan facis una foto matemàtica i el títol és divertit tu t’ho

pots passar millor fent mates i qui vegi la teva foto també.
Pensa un títol ben divertit per alguna de les teves
fotografies matemàtiques.

Aquest plafó de ben segur és per a tothom!

http://fotografiamatematica.cat/
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 10.  FEM-LA!  (fotografia col·lectiva)

Quan treballem en grups, sempre podem anar més enllà, cada un de
nosaltres pot aportar el que és capaç de fer i entre tots sumem.
Observa les fotos del plafó, totes elles mostren els fantàstics
resultats aconseguits si treballem de manera cooperativa. 

• Amb ajuda del vostre professorat feu una foto matemàtica

en la que surtin tots els companys de la classe, o si sou molt
atrevits, tots els de l’escola o l’institut.

• Digues al teu professorat que ens envii el resultat!

Grup de fotografia matemàtica de ABEAM. www.fotografiamatematida.cat
fotomatiques@gmail.com 
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