« per peix al quadrat». Mario Font. 1r premi nivell ESO12, 2011

Quants hi caben?

Matemàtiques 2n ESO

2

Els primers minuts de la classe treballaràs amb el professorat exercicis que et
permetran tenir més agilitat de càlcul. Prepara la llibreta i estigues a punt!

Durant aquest dossier hauràs de practicar el canvi d'unitats de superfície, per
això recorda que:
Cada unitat d'un tipus equival a 100 unitats de l'ordre immediatament
inferior, és a dir, que:
1 km = 100 hm;

1 hm = 100 dam;

1 dam = 100 m

1 m = 100 dm;

1 dm = 100 cm;

1 cm = 100 mm

Per exemple:
km²

hm²

dam²

m²

2

34

00

dm²

cm²

mm²

cm²

mm²

2,34 hm² són 23400m²
o el què és el mateix:
km²

hm²

dam²

m²

00

02

34

00

dm²

234 dam² són 0,0234 km²
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QUANTS HI CABEN?
A. TOTS A LA MANI
A.1.
Mireu el vídeo amb atenció 'tots a la mani!' per tal d'esbrinar com es poden comptar els
participants en una manifestació. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=33038
a) L'Àlia per calcular el nombre de manifestants parla de la densitat. Defineix densitat.
b) Per calcular la densitat de població necessites dues mesures:


les mides del carrer. Com calcula l'Àlia les mides del carrer?



la quantitat de persones que hi ha en un metre quadrat. Quantes persones diu l'Àlia que
hi ha per metre quadrat?

Intentarem calcular quantes persones hi hauria en una manifestació davant de
l'institut en la que s'ompla de gent l'avinguda Jaume Morató entre Av Verge
Montserrat i el carrer Maria Casanovas Fortuny.
A.2.

Començarem calculant les mides del carrer

a) Abans de fer cap càlcul, quantes persones creus que hi caben?
b) Fes un esbos del carrer i mesura el carrer. Anota les mesures a la llibreta.
c) Quants metres quadrats mesura el carrer?
A.3.

Ara calcularem la quantitat de persones per metre quadrat

a) Sortiu al pati i marqueu un camí de 3m d'ample. Camineu a poc a poc com si estiguéssiu
en una manifestació. Atureu-vos i calculeu l'espai que ocupeu. (El professorat us farà una
fotografia «aèria»)
b) Amb les dades obtingudes, quants metres quadrats ocupeu?
c) Quina és la densitat de persones per metre quadrat?
A.4.
Amb les dades obtingudes, calcula el nombre de persones que hi cabrien en la
manifestació.
A.5.
Amb el nombre de manifestants que tu pensaves que hi cabrien i has escrit a l'apartat a)
de l'exercici A.2., quantes persones hi hauria per metre quadrat? Ho veus possible?
A.6.
Aquesta vinyeta va sortir en un diari després de la publicació de les dades d'una
manifestació. Què creus que està criticant?
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LA VIA LLIURE DE L'11 DE SETEMBRE

Volem contrastar les dades que han donat els organitzadors i els governs sobre
els participants a la Via Lliure del passat 11 de setembre i fer-ne un calcul
aproximat.
B.1.
Comencem fent una estimació de la
participació.
a) A quin lloc es va fer la Via Lliure?
b) Les mides del carrer són aproximadament
5200m x 65m.
c) Busca almenys una imatge per Internet de la
manifestació i observa com es col·loquen els
participants. Anota la font consultada.
d) Compara la fotografia d'Internet amb la
fotografia que hem fet a l'apartat anterior.
Digues de manera raonada quina és la densitat de la fotografia d'Internet.
e) Segons la densitat que creus que hi havia a partir de la fotografia que tu has trobat, calcula
el nombre total de participants a la Via Lliure.
f) Compara el resultat amb tots el membres del grup i arribeu a un consens de participació.
g) Feu una discussió tota la classe i compareu el resultats dels sis grups.
B.2.

Comparem els resultats obtinguts amb les dades publicades:

«...La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat l'assistència en 1.400.000
persones, l'organització ha parlat de 2.000.000, la Delegació del Govern
espanyol ho ha rebaixat a 520.000 i l'entitat unionista Societat Civil Catalana
assegura que no hi podien haver més de 637.000 persones...»
a) Tal com heu calculat a l'exercici anterior, la superfície que va ocupar la Via Lliure és de
5200m · 65m = 338000m². Calcula per cada entitat informant la densitat de persones per
metre quadrat. Recull totes les dades en una taula:
Entitat informant

Total de participants Densitat

....

....

....

b) Redacta una notícia periodística sobre els càlculs de la participació a la Via Lliure que
inclogui:


un titular



les diferents dades publicades



un argument que defensi els teus resultats a partir del vostre estudi
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B.2.2. LOS CÁLCULOS DE LA PRENSA
Después de realizar vuestros cálculos sobre la vía catalana podéis ver las posibles diferencias entre
vuestros resultados y los que publicaron diferentes diarios el día 12 de septiembre. El baile de cifras
que a menudo aparecen sobre la cantidad de personas asistentes suscita un amplio debate lleno de
controversia. Ahora que habéis aplicado un cálculo y habéis obtenido unas conclusiones, podéis
comparar las que obtuvieron diferentes medios de comunicación de tirada estatal. Anota en la tabla
final, los datos de cada diario.
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B.3. Anota los datos que aporta cada diario (si es que los aporta):
Título del diario

Datos que proporciona

Observaciones

Vuestros datos

LA CRÓNICA
Después de todos los cálculos y análisis que habéis realizado, trabajaremos la crónica para ver cómo
comunicáis vuestra investigación a la comunidad. Después del proceso realizado es importante
cómo se comunica. Una buena manera es la crónica.
Una crónica es un texto periodístico que combina información y opinión
B.4. Busca un texto periodístico en un diario digital que sea una crónica. Especifica los datos
siguientes:
Título de la crónica:
Diario digital consultado:
Información que proporciona:

Opinión que proporciona:
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VUESTRA CRÓNICA
B.5. Ahora que sabéis qué es y cómo se redacta una crónica es hora que preparéis la vuestra.
Debéis redactar una crónica sobre vuestra investigación sobre la vía catalana explicando el
proceso de cálculo, vuestros resultados, una comparativa con los resultados de la prensa
estatal y un apartado de valoración subjetiva.
Las mejores crónicas serán revisadas y propuestas para enviar como un comunicado de prensa a
diarios y prensa local y general.
CRÓNICA:
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EL PATATOIDE
C.1.
No sempre les figures planes tenen formes fàcils per calcular la seva àrea. Nosaltres
hem de ser capaços de calcular l'àrea de qualsevol figura. Així que us proposem un repte:
Calcular l'àrea d'un patatoide.
Per a fer-ho:
◦ omplirem el patatoide de tallarines
◦ mesurarem la superfície de cada tallarí
◦ sumarem totes les petites superfícies utilitzant un full de càlcul per fer la suma.
◦ Compararem i farem la mitjana de tots els resultats de cada grup de la classe
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LES ÀREES DE FIGURES REGULARS
Ara ja sabem calcular l'àrea de qualsevol figura. Sols caldria omplir-la de tallarines, però, com
has vist ens ha costat molta feina. Si la figura és regular pot ser puguem imaginar-nos la
figura plena de tallarines, o plena de petits quadradets, o algun altra idea de manera que
pugem calcular l'àrea de manera fàcil.
D.1.

a)

b)

c)

Per cada una de les figures següents
▪

Escriu el nom de la figura

▪

pensa i explica una manera fàcil de calcular l'àrea.

▪

Expressa la manera de calcular-ho en forma de fórmula

▪

Fes un exemple

Quants hi caben?
d)

e)

f)
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j)

k)

D.2.
Cada grup haurà d'explicar quina estratègia ha trobat per calcular l'àrea de cada figura.
Decidiu quina es la millor i copieu a la llibreta l'estratègia que heu triat.
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D.3.
Per calcular l'àrea de la circumferència ens trobem amb un problema similar al del
patatoide ja que no podem trobar cap quadrat ni cap triangle que tingui la mateixa àrea.
Sembla doncs que la única manera de trobar l'àrea ha de ser tornar a posar tallarines.

Si en comptes de tallarines utilitzem una corda podem simplificar el problema fent-ho de la
següent manera:
▪

primer fem una espiral omplint la circumferència

▪

ara tallem fins el centre

20
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▪

finalment posem cada trosset una sobre l'altre fins fer un triangle.

▪

Calcularem l'àrea d'aquest triangle.
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D.4.
La manera de resoldre aquesta problema es fantàstica per què a partir d'ara ja no caldrà
utilitzar ni espaguetis ni cordes per trobar l'àrea d'un circumferència, sols caldrà calcular l'àrea
del triangle que sortiria fent de manera imaginaria tot el proces del a corda.
Explica quina ha de ser la base i quina l'altura per a què l'àrea del triangle sigui la mateixa que
la de la circumferència.
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LA LONGITUD DE LA CIRCUMFERÈNCIA
E.1.
Discutiu amb els companys quina és la diferència entre cercle i circumferència. Explicaho molt bé a la teva llibreta i escriu les dues
definicions.
E.2.
Discutiu amb els companys quina és la
diferència entre radi i diàmetre. Explica-ho
molt bé a la teva llibreta i escriu les dues
definicions.
E.3.
FOTOGRAFIA: fes entre una i quatre
fotografies en les que quedin reflectits els
conceptes de cercle, circumferència, radi i
diàmetre.

En el problema del cercle ens hem trobat
que el triangle que ens surt té com a base justament la longitud de la
circumferència. Necessitem, per tant, alguna manera de calcular-la.
Històricament aquest ha estat un problema molt i molt difícil pels matemàtics.
Més endavant veurem un mica d'aquesta història. Ara, de moment ho
calcularem d'una manera «primitiva».

E.4. Ens proposem esbrinar quina relació hi ha entre el
diàmetre d'una circumferència i la seva longitud
(Recorda que la longitud de la circumferència és el
perímetre del cercle que envolta). Per a fer-ho
senzillament ho mesurarem. Per a que l'error de la
mesura sigui menor, és millor fer un circumferència
ben gran. Per exemple, cada grup pot dibuixar un
cercle al pati utilitzant un parell de bastons i un cordill
llag, o bé pot mesurar la roda de bicicleta. Una vegada fet això:
a) Mesureu la longitud del cercle. (Si heu fet el cercle a terra, utilitzeu el hodòmetre. Si
mesureu la roda de la bicicleta podeu utilitzar la cinta mètrica. En tots dos casos sigueu el
més acurats possible )
b) Mesureu el diàmetre del cercle.
c) Feu la divisió longitud/diàmetre. Escriviu a la llibreta el resultat
d) Amb els resultats de tots els grups d'alumnes de tots els grups de 2n d'ESO feu un full de
càlcul com el següent, en el què a l'última columna s'ha de calcular el quocient entre la
longitud i el diàmetre
Grup

Longitud (L)

Diàmetre (d)

L/d

...
e) Calculeu la mitjana de tots els resultats de l'última columna. Escriu el valor que t'ha donat.
f) Fes un full de càlcul amb totes les dades.
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EL NOMBRE П

El resultat que has obtingut a l'apartat anterior és el nombre π = 3,141592654...
Recorda que el nombre π no és més que la raó (divisió) entre la longitud i el
diàmetre d'una circumferència. Històricament va costar molt de calcular i tot i
què actualment es coneix molt bé, no sabem quin és el seu valor totalment
exacte, de fet és impossible saber-ho i mai se sabrà.
Un dels primers matemàtics que van fer un esforç important per trobar-lo va
ser Arquímedes (287-212 a. de C.). Ell va pensar que en lloc de calcular la raó
entre el perímetre d’un cercle i el seu diàmetre, podia calcular una aproximació
que consistia en mesurar la raó entre el perímetre d’un polígon regular inscrit i
la seva diagonal.

La genialitat d’Arquímedes va consistir en desenvolupar una tècnica que li
permetia utilitzar polígons de 96 costats! Així va poder afirmar que π havia de
ser una mica més gran que 3,1409...
Arquimedes, de fet, va encetar una cursa al llarg de la història que consistia en
la recerca de més i més decimals del nombre π. El van succeir:


Ptolomeu, matemàtic i astrònom de l’any 150, va utilitzar la mateixa
tècnica que Arquímedes però ara utilitzava polígons de 360 costats. Amb
això ell va dir què π havia d'estar prop de 3,1416



Poc a poc van seguir calculant amb polígons de més costats de manera
què a l'any 1580, tenien el valor π amb 9 xifres decimals calculat amb un
polígon de de 393.216 costats



A l'any 1650 Ludolph van Ceulen va estar uns quants anys fent els
càlculs amb polígons de 4.610.000.000.000.000.000 costats i va arribar
a aconseguir 35 xifres decimals de π.



Abraham Sharp va utilitzar una tècnica totalment nova a partir de sèries
numèriques i va aconseguir 71 xifres decimals l’any 1699 i amb una sèrie
similar John Machin va arribar a les 100 xifres decimals l’any 1706.



L'any 1767 Johan Heinrich Lambert va descobrir que era impossible
trobar tots els decimals del π ja què en té infinits.



L'últim matemàtic què va estar calculant més xifres decimals de pi abans
de l'ordinador va ser Ferguson que a l'any 1946 ja havia arribat a trobar-
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ne 808


L’any 1949 a la ciutat de Los Àngeles van construir la computadora
ENIAC. Ocupava un edifici sencer i en engegar-la s’apagaven les llums de
la ciutat. Amb aquesta computadora van arribar a la xifra decimal 2037.
A partir d’aquest moment la carrera del desenvolupament i millora dels
ordinadors ha anat donant més i més xifres decimals de π. Al 1959 eren
16.000 i al 1966 ja eren 250.000 xifres decimals.



El 14 de març del 2015 la quantitat de xifres decimals de π trobades era
de 13.300.000.000.000

Aquí tens uns quants decimals:

3.141592653589793238462643383279502884197169399375105
820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282
306647093844609550582231725359408128481117450284102701938521105
559644622948954930381964428810975665933446128475648233786783165
271201909145648566923460348610454326648213393607260249141273724
587006606315588174881520920962829254091715364367892590360011330
530548820466521384146951941511609433057270365759591953092186117
381932611793105118548074462379962749567351885752724891227938183
011949129833673362440656643086021394946395224737190702179860943
702770539217176293176752384674818467669405132000568127145263560
827785771342757789609173637178721468440901224953430146549585371
050792279689258923542019956112129021960864034418159813629774771
309960518707211349999998372978049951059731732816096318595024459
455346908302642522308253344685035261931188171010003137838752886
587533208381420617177669147303598253490428755468731159562863882
353787593751957781857780532171226806613001927876611195909216420
198938095257201065485863278865936153381827968230301952035301852
968995773622599413891249721775283479131515574857242454150695950
829533116861727855889075098381754637464939319255060400927701671
139009848824012858361603563707660104710181942955596198946767837
449448255379774726847104047534646208046684259069491293313677028
989152104752162056966024058038150193511253382430035587640247496
473263914199272604269922796782354781636009341721641219924586315
030286182974555706749838505494588586926995690927210797509302955
321165344987202755960236480665499119881834797753566369807426542
527862551818417574672890977772793800081647060016145249192173217
214772350141441973568548161361157352552133475741849468438523323
907394143334547762416862518983569485562099219222184272550254256
887671790494601653466804988627232791786085784383827967976681454
100953883786360950680064225125205117392984896084128488626945604
241965285022210661186306744278622039194945047123713786960956364
371917287467764657573962413890865832645995813390478027590099465
764078951269468398352595709825822620522489407726719478268482601
476990902640136394437455305068203496252451749399651431429809190
659250937221696461515709858387410597885959772975498930161753928
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468138268683868942774155991855925245953959431049972524680845987
273644695848653836736222626099124608051243884390451244136549762
780797715691435997700129616089441694868555848406353422072225828
488648158456028506016842739452267467678895252138522549954666727
823986456596116354886230577456498035593634568174324112515076069
479451096596094025228879710893145669136867228748940560101503308
617928680920874760917824938589009714909675985261365549781893129
784821682998948722658804857564014270477555132379641451523746234
364542858444795265867821051141354735739523113427166102135969536
231442952484937187110145765403590279934403742007310578539062198
387447808478489683321445713868751943506430218453191048481005370
614680674919278191197939952061419663428754440643745123718192179
998391015919561814675142691239748940907186494231961567945208095
146550225231603881930142093762137855956638937787083039069792077
346722182562599661501421503068038447734549202605414665925201497
442850732518666002132434088190710486331734649651453905796268561
005508106658796998163574736384052571459102897064140110971206280
439039759515677157700420337869936007230558763176359421873125147
120532928191826186125867321579198414848829164470609575270695722091756711672291098169
091528017350671274858322287183520935396572512108357915136988209144421006751033467110
314126711136990865851639831501970165151168517143765761835155650884909989859982387345
528331635507647918535893226185489632132933089857064204675259070915481416549859461637
180270981994309924488957571282890592323326097299712084433573265489382391193259746366
730583604142813883032038249037589852437441702913276561809377344403070746921120191302
033038019762110110044929321516084244485963766983895228684783123552658213144957685726
243344189303968642624341077322697802807318915441101044682325271620105265227211166039
666557309254711055785376346682065310989652691862056476931257058635662018558100729360
659876486117910453348850346113657686753249441668039626579787718556084552965412665408
530614344431858676975145661406800700237877659134401712749470420562230538994561314071
127000407854733269939081454664645880797270826683063432858785698305235808933065757406
795457163775254202114955761581400250126228594130216471550979259230990796547376125517
656751357517829666454779174501129961489030463994713296210734043751895735961458901938
971311179042978285647503203198691514028708085990480109412147221317947647772622414254
854540332157185306142288137585043063321751829798662237172159160771669254748738986654
949450114654062843366393790039769265672146385306736096571209180763832716641627488880
078692560290228472104031721186082041900042296617119637792133757511495950156604963186
294726547364252308177036751590673502350728354056704038674351362222477158915049530984
448933309634087807693259939780541934144737744184263129860809988868741326047215695162
396586457302163159819319516735381297416772947867242292465436680098067692823828068996
400482435403701416314965897940924323789690706977942236250822168895738379862300159377647165122893578601588161755782973523344604
281512627203734314653197777416031990665541876397929334419521541341899485444734567383162499341913181480927777103863877343177207
545654532207770921201905166096280490926360197598828161332316663652861932668633606273567630354477628035045077723554710585954870
279081435624014517180624643626794561275318134078330336254232783944975382437205835311477119926063813346776879695970309833913077
109870408591337464144282277263465947047458784778720192771528073176790770715721344473060570073349243693113835049316312840425121
925651798069411352801314701304781643788518529092854520116583934196562134914341595625865865570552690496520985803385072242648293
972858478316305777756068887644624824685792603953527734803048029005876075825104747091643961362676044925627420420832085661190625
454337213153595845068772460290161876679524061634252257719542916299193064553779914037340432875262888963995879475729174642635745
525407909145135711136941091193932519107602082520261879853188770584297259167781314969900901921169717372784768472686084900337702
424291651300500516832336435038951702989392233451722013812806965011784408745196012122859937162313017114448464090389064495444006
198690754851602632750529834918740786680881833851022833450850486082503930213321971551843063545500766828294930413776552793975175
461395398468339363830474611996653858153842056853386218672523340283087112328278921250771262946322956398989893582116745627010218
356462201349671518819097303811980049734072396103........................................................................................................................................
......................

Quants hi caben?
F.1.

Recapitulem:

a) Si tenim una circumferència de radi r la seva longitud és: L =

a) Si tenim un cercle de radi r la seva àrea és: A=
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G.
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ENDRECEM LA NOSTRA AULA
Anem a fer una planificació de canviar tota l'aula. La pintarem i canviarem
el mobiliari
G.1.

Començarem volent «pintar» les parets de la nostra aula.

a) Calculeu l’àrea de les parets. Descriu pas a pas el procés que has seguit.
b) Busca per Internet ofertes de pintura i calcula els pots que necessites. Presenta una
proposta de manera que sigui el més econòmic possible indicant el nombre de pots, el tipus
de pintura, en quin lloc has trobat la informació i el pressupost de la despesa a realitzar.
G.2.
També volem enrajolar el terra amb rajoles poligonals. Inventa una rajola i dibuixeu-la
a escala 1:4. Calcula el nombre de rajoles que necessites i explica si es necessari tallar-ne
alguna per enrajolar la classe. Es valorarà l’originalitat de la rajola.
G.3.

Ara volem canviar el mobiliari.

a) Cada alumne ha de fer el dibuix d'una taula nova inventada. Feu el dibuix del tauler de la
taula (no cal que feu les potes) a la llibreta i poseu quines mides hauria de fer i quins
avantatges tindria.
b) Trieu una de les taules del grup.
c) Construïu la taula amb un paper gran o un cartró.
d) Feu un dibuix a la llibreta del tauler de la taula que heu escollit de grup i poseu totes les
mides. Calculeu l'àrea i el perímetre.
e) Feu un dibuix a escala de la classe i encabiu (dibuixeu) a dins una taula per a cada alumne.
Expliqueu les avantatges i els inconvenients de fer taules com les que heu inventat.
f) Exposeu cada taula a la resta de companys explicant el per què del vostre disseny.
g)Tots els alumnes de la classe hauran de dibuixar a la llibreta totes les propostes de tauler
per a la taula, posar-hi les mides i calcular l'àrea i el perímetre.
EXEMPLE:
A mi m'agradaria que les taules de la classe fossin com aquesta:

M'agrada molt aquesta taula per què jo penso què ha de ser còmoda per treballar, a més les taules
es poden posar d'una en una, per fer algun treball individual però si es volen posa en grup
quedarien així:

Quants hi caben?

Matemàtiques 2n ESO

28

Amb 5 taules posades en cercle i espai suficient pe a què al mig es pugui posar un altre alumne o
fins i tot el professor que podria treballar o ajudar a tots els alumnes a l'hora.
L'inconvenient més important seria què si volem posar l'alumnat en files quedaria una mica
estrany però segur que es podria fer.
Les mides haurien de ser:

Per calcular l'àrea de la taula el que faria és calcular primer l'àrea de 5 taules

Quants hi caben?
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què les calcularia fent primer l'àrea de tota la circumferència i restant l'àrea del forat del mig
A= π·1² – π·0,5² = 2,35619
Com que una taula és una cinquena part la taula faria:
A=

2,35619
=0,4712m ²
5

Per saber si les taules hi caben dins la classe veiem que les 5 taules juntes acopen 4 m² ja què es
poden inscriure en un quadrat de 2 metres de costat

La classe quedaria així:

Quants hi caben?
H.
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UN RESUM DE TOTS ELS CÀLCULS

Fes una taula-resum de tots els càlculs que has fet de les diferents figures planes que has treballat
en tot el dossier. Si vols en pots afegir més.
Figura plana

....

Dibuix

....

Perímetre o longitud

....

Àrea o superfície

....

