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On sóm de Catalunya?
A diferents llocs emblemàtics del món, ens trobem amb pals o
pilars, com el de la fotografia, que contenen fletxes indicant a
quina direcció i distància es troben ciutats importants.
La pregunta que ens podem fer és: si sabem les distàncies i
les direccions, podem saber a quin lloc exacte del món és
troba aquest indicador?
En aquesta activitat mirareu de trobar la resposta.
Començareu per fer un indicador que senyali diferents llocs de
Catalunya.
El material que necessitareu per treballar en grup és:
• Un mapa de Catalunya sobre el que puguem
escriure i del qual sapiguem l’escala.
• La calculadora.
•

Un compàs.

•

Un regle numerat.

•

Un llapis que serà el vostre indicador.

•
•

1 dm2, aproximadament, de cartolina a on puguem
escriure.
Tisores.

•

Cinta adhesiva.

1. Cal que trieu un poble de Catalunya a sobre el
mapa (mireu que no sigui el del vostre institut).
Aquest poble serà a on estarà el vostre indicador,
serà el poble de referència del vostre grup. Però
atenció: ha de ser secret. Ningú de fora del grup
ho ha de saber.
2. Cada membre del grup triarà un altre poble de Catalunya diferent i mesurarà en línia
recta la distància que hi ha entre el poble triat i el poble de referència del grup.
3. Fent ús de l’escala del mapa i de la calculadora, caldrà saber la distància en km que
hi ha del poble de referència a la resta de pobles triats pels membres del grup
(mínim 4 pobles) en línia recta.
4. Amb la cartolina feu una fletxa per cada poble triat, marcant el nombre del poble i la
distància en km que hi ha al poble de referència.
5. Col·locant el llapis a sobre del poble de referència per saber les direccions, podeu
acabar de construir el vostre indicador.
Intercanvieu-vos els indicadors entre els grups. Amb ajut del compàs:

Sou capaços de trobar el poble de referència de l’altre grup?
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Quina és la distància més curta
entre dos punts?
Sempre ens han dit que la distància més curta entre dos punts és la línia
recta. Què opineu? Feu un petit debat entre els membres del grup.
El material que necessitareu per treballar en grup és:
• Un mapamundi sobre el que puguem escriure i del qual sapiguem
l’escala.
• La calculadora.
•

Un regle numerat.

•

Un fil no extensible d’uns 50 cm.

•

Connexió a Google maps.

•

Un globus terraqüi.

1. Escriviu les hipòtesis a les que heu arribat sobre quina és la distància més curta
entre dos punts.
2. Sobre el mapamundi marqueu la ciutat de Barcelona i de Pequín (Xina). Feu una
línia sobre el mapamundi que indiqui quina seria la ruta en avió entre aquestes dues
cuitats.
3. Fent ús de l’escala del mapamundi i la calculadora, determineu la distància entre les
dues cuitats i feu una llista del països pels que passaríeu per anar d’una ciutat a
l’altra.
4. Amb el fil i el globus terraqüi mireu de respondre a les mateixes dues preguntes
anteriors: distància entre les dues ciutats i països pels que passaríeu per anar de
Barcelona a Pequín.
5. Us dona el mateix resultat? Com pot ser? Quin dels dos resultats és correcte? Ho
són tots dos?
Per ajudar-vos a respondre aquestes preguntes, utilitzeu Googe Maps: Amb botó dret podeu
mesurar distàncies entre dos punts. Mireu de fer-lo servir per mesurar la distància entre
Barcelona i Pequín
6. Aneu a http://www.gcmap.com/ i anoteu que voleu fer el
viatge entre BCN i PEK. Mireu el resultat. Inventeu-vos
viatges a altres països i mireu les rutes que fan els
avions comercials.

Torneu a llegir les vostres hipòtesis inicials. Les voleu refer?
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Mirem on és el pal de la foto?
A la web fotografiamatemàtica.cat trobareu moltes fotografies fetes per alumnes de la vostra
edat i també per professors i professores. Ens fixem en la que va fer l’Alba Mas al 2014 i que
va titular: Vectors

Ara que teniu tots els recursos,

Us veieu capaços d’esbrinar on és aquest pal?
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Fem el nostre pal a l‘institut?
Aquests pilars com el que hem vist a la fotografia anterior, es trobem a diferents llocs
emblemàtics del món. Només cal que facis una recerca a Google amb «postes con
distancias a ciudades» i trobaràs molts.

Situem el nostre institut al món?
Per què no feu un al vostre institut? Només cal que cada grup, sabent on està situat l’institut
elabori 3 o 4 fletxes, calculi les distàncies a ciutats carismàtiques, muntanyes famoses,
monuments importants,... busqueu una columna al centre, li demaneu permís al director i
endavant amb el vostre pilar.
No oblideu de fer-li una foto i enviar-la a fotomatiques@gmail.com. Segur que rebreu una
cordial resposta.
Mireu que han fet altres nois i noies de la vostra edat:

Aquesta activitat s'ha dut a terme a:

INS Marta Estrada de Granollers
INS Pla Marcell de Cardedeu
INS Vilamajor

