
La matemàtica com a eina
per comprendre i per resoldre,

PER QUÈ ELS AVIONS FAN LA RUTA QUE FAN?

La matemàtica com a objecte d’estudi
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ORIGEN DE LA PREGUNTA

cosmocaixa debat les mestres reformulen



PER QUÈ ELS AVIONS FAN LA RUTA QUE 
FAN? Per on passen els avions per anar 

d’una ciutat a una altra?

Per què és diferent la ruta en una 
esfera que en un mapa?

Com podem passar una esfera a un 
pla?

Els mapes ens enganyen? 

Què són els mapamundis segons la 
projecció de Peters, la projecció de 
Mercator?

Què és un 1Km2  ? I un 
m2?



RUTA  BARCELONA ‐ TOKIO

Per on passen els avions per anar d’una ciutat a una altra?
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La ruta d’un avió que va de de San 
Francisco a Moscú

De Ciutat del Cab a Sant Petersburg

http://www.gcmap.com/mapui?P=m
ad‐jfk&MP=rect&DU=km

La ruta d’un avió que va de Barcelona a 
Mèxic Per què és diferent la ruta en una esfera que en 

un mapa?
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Els mapes ens enganyen? 

The West Wing (El ala oeste de la Casa Blanca )
Sèrie de televisió d’Estats Units
Capítol 16 de la 2ª temporada  “Alguien va de urgencias”



Els mapes ens enganyen? 
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Com podem passar una esfera a un pla?
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Què és un 1Km2  ? I un m2?



Pista de bàsquet

apropiació de l’espai i de l’escala
1cm2





1ª roda 2ª roda
1r mosaic 2n mosaic

4ª roda3ª roda 5ª roda

Els mestres determinen 
els coneixements fonamentals

de les preguntes treballades

activitat
d’aprenentatge i d’avaluació



PER QUÈ ELS AVIONS FAN LA RUTA QUE FAN?

Com podemmesurar la superfície de Ribes? Creem una eina
GENS  POC BASTANT FORÇA

Rúbrica dels experts

El m2

He entès que és el m2?

He sigut capaç d’explicar‐ho amb les meves paraules i m’he ajudat de dibuixos i càculs?

He explicat als meus companys que per saber quants m2 fa la pista de bàsquet hem de comptar
46 files de 23 m2 i que per tant és 46 x 23 m2?

La superfície de Ribes

He tingut en compte de que s’observés clarament que mitja pista de bàsquet al plànol correspon a 23 x 23 m2 

, és a dir 529 m2?

He explicat com funciona el mesurador d’aquest plànol i he fet servir aquesta dada 
1 cm2 del mesurador són 529 m2?

He explicat que amb el mesurador podríem mesurar qualsevol part del plànol de Ribes i sabríem quant 
mesura a la realitat de manera aproximada?

Podries mesurar, en el plànol, un carrer de Ribes i dir quants metres fa a la realitat?

Contesto la pregunta

Sabries dir quina és l’escala d’aquest plànol? És a dir 1cm del plànol quants cm a la realitat són?

Podries dir quant mesura la plaça Marcer? Justifica la teva resposta

Contesto la pregunta

Em sento preparat i he contestat les preguntes amb seguretat, he aprés el que calia



PER QUÈ ELS AVIONS FAN LA RUTA QUE 
FAN?

1r mosaic
Com podemmesurar la superfície de Ribes? Hem creat un mesurador



PER QUÈ ELS AVIONS FAN LA RUTA QUE FAN?

Com podemmesurar la superfície de Ribes? Creem una eina
GENS  POC BASTANT FORÇA

Rúbrica 

El m2

He entès que és el m2?

He sigut capaç de seguir les  explicaciones dels mes companys?

Seria capaç d’explicar què és un m2 amb les meves paraules?

Sóc capaç d’explicar com es va fer el calcul de la superfície de la pista de bàsquet? 

Explica‐ho

La superfície de Ribes

Podries explicar per què amb el mesurador podem saber quants m2 mesura la plaça Marcer?

Explica‐ho 

Podries mesurar, en el plànol, un carrer de Ribes i dir quants metres fa a la realitat?

Contesto la pregunta

Sabries dir quina és l’escala d’aquest plànol? És a dir 1cm del plànol quants cm a la realitat són?

Contesto la pregunta

Em sento preparat i he contestat les preguntes amb seguretat, he aprés el que calia



Òbviament*els*avions*fan*la**ruta*més*curta.
Però*si*representem*la*ruta*en*un*pla*farà*corba,*per*què*els*avions*volen*no*navegant.
Això*passa*per*què*per*fer*un*mapa*s’han*de*distorsionar*els*països,*és*impossible*fer*un*
mapa*perfecte.
El*mapa*de*Mercator és*el*més*comú*i*serveix*pels*mariners.

La*ruta*d’un*avió*que*va*de*Barcelona*a*Mèxic

Si*els*mapes*son*un*projecció*podríem*
projectar*els*continents*a*partir*d’una**bola*
del*món*transparent,*una*bombeta*i*una*
transparència.*

Posem*la*bombeta*dintre*la*bola*i*la*
transparència*al*voltant*i*calquem*els*països*
que*es*projectaran*a*la*transparència.*Si*
posem*la*bombeta*al**mig*de*la*bola*es*
projectaran*la*forma*dels*continents*més*
semblants*als*reals,*com*el*mapa*de*
Mercator.**

Si*posem*la*bombeta*tocant*als*pols*es*
projecten*els*continents*més*deformats*però*
conservant*millor*la*superfície,*com**el*mapa*
de*Peters.*

No*hi*ha*mapa*perfecte,*el*mapa*
mundi*de*Mercator els*països*estan*
al*seu*lloc*la*superfície*no*està*
correcte*i*en*canvi*la*projecció*de*
Peters*la*posició*no*és*correcte*però*
la*superfície*si.

Un*mapa*es*un*projecció.
Per*passar*d’una*esfera*a*un*pla*es*difícil,*ho*vam*provar*amb*un*taronja*i*
amb*una*bola*del*món*inflable.*

Per*comprovar*si*era*la*mateixa*ruta*en*
un*pla*que*en*una*esfera,*
en*un*mapa*vam*fer*rutes*diferents,*la*
més*curta*és*la*línia*recta,*i*la*que*feia*
més*corba*era*la*línia*més*llarga*(quan*
més*s’apropa*al*cercle*màxim.)

Després*ho*vam*comprovar*
en*una*bola*del*món,*i*era*al*
revés*la*que*feia*més*corba*
era*la*més*curta*i*la*línia*
recta*era*la*més*llarga.*
També*ho*vam*comprovar*
en*una*web*on*t’indiquen*
les*rutes*reals*dels*avions.***

Per*estudiar*la*diferència*entre*el*mapa*de*
Mercator i*el*de*Peters*vam*mesurar*la*
superfície*d’alguns*països*del*mapa*de*
Mercator .*Ens*vam*trobar*que*hi*havia*nens*
que*no*entenien*què*era*1m2.*Vam*construir*
un**metre*quadrat,*mesuràrem*diferents*
superfícies.*

Ens*era*complicat*pensar*en*1Km2.*

D’un*altre*projecte*sabíem*que*la*distància*que*hi*ha*entre*l’escola*i*el*castell*en*línia*recta*és*
aproximadament*1*Km.

Es*va*calcular*la*superfície*de*Ribes*en*una*quadrícula*i*per*saber*quant*representava*un*
quadrat*a*la*realitat**es*va*fer*a*la*pista*de*bàsquet* 20*Km2.*

20*m

20
*m 400*m2

•Que*dos*mapes*siguin*diferents*entre*si*no*vol*dir*que*un*d'ells*
sigui*millor*que*l'altre.
Gracies*a*vídeos*i*debats*vam*poder*arribar*a*la*conclusió*de*
que*hi*ha*molta*varietat*i*que*cadascun*té*una*utilitat*.*Vam*
trobar*dos*exemples,*dos*mapes*molt*diferents*entre*si,*el*mapa*
de*Mercator i*el*de*Peters*.
•La*ruta*més*curta*en*un*pla*és*la*línia*recta,*en*l’esfera*no.

Per*què*els*avions*fan*la*ruta*que*fan?
Per*on*passen*els*avions*per*anar*d’una*
ciutat*a*una*altra?

Per*què*és*diferent*la*ruta*en*una*
esfera*que*en*un*mapa?

Com*podem*passar*una*esfera*a*un*pla?

Els*mapes*ens*enganyen?*

Què*són*els*mapamundis*segons*la*
projecció*de*Peters,*la*projecció*de*
Mercator?

Què*és*un*1Km2%%?*I*un*m2?

Ens va*visitar*un*pilot d’avions esportius i*ens va
explicar*com s’ho feien els avions per*no*xocar,
quines rutes*feien servir,*com s’orientaven ,*l’es
aeri,…*entre*moltes altres coses.



emergeix la necessitat d’ús de
l’ÀREA des d’una doble vessant

l’ÀREA, 
com una eina

per comprendre el món
i a nosaltres mateixos

l’ÀREA, 
com a objecte d’estudi

i  fa emergir la necessitat d’interaccionar amb els sabers

La situació real  ens permet l’ús de les COMPETÈNCIES CLAU

determinant aprenentatges específics de les ÀREES per l’adquisició dels
coneixements.



Desprès d’haver experimentat quatre rodes de projectes, 
crec que una definició adequada d’aquesta manera de 
treballar és “aprendre globalment”.
Jo ho dedueixo d’aquesta manera, ja que tots hem tingut 
l’oportunitat de treballar en un contingut molt més extens 
del que demostrava l’objectiu inicial de la pregunta. A 
més hem pogut canviar de mestre i adaptar-nos a cada 
roda, i això per altra banda ens ha ofert diferents maneres 
i ètiques de treball. També ha facilitat el fet de poder 
veure una cosa des de varis punts de vista, ja que hem 
pogut compartir aquests petits projectes amb alumnes de 
diferents classes, des de 4t fins a 6è.

En fi, em sembla una bona idea, gràcies a les oportunitats 
i maneres de treball que ofereix.
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