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Propostes per elaborar un itinerari-taller amb contingut 
matemàtic al MHCB  
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Activitat MHCB 
 
La idea bàsica és dividir l’activitat en dues parts: 
 

 Observacions durant l’itinerari 

 Activitats al taller 
 
L’objectiu és donar a conèixer algunes de les aportacions matemàtiques romanes que 
encara perduren (calendari, numeració, mesures) i observar els usos que fan de les 
aportacions recollides d’altres cultures en camps com la construcció, el disseny de 
mosaics, o els jocs. Tota l’activitat s’organitza a partir d’elements que es poden 
observar directament al museu. Cal apuntar, d’entrada, que la cultura romana té més 
inclinació cap als aspectes pràctics de la matemàtica que cap els que podríem 
anomenar “especulatius” com els de la matemàtica grega. D’aquí que les aportacions 
romanes a la ciència matemàtica sigui ben escasses. 
 

Itinerari 
 

 Observació de la línia del temps de l’entrada. Es pot remarcar el significat 
dels nombres negatius, fins i tot destacant que l’ús d’aquests nombres és més 
asèptic que “abans de Crist” o l’ús alternatiu “d’abans de la nostra era”). Es pot 
preguntar com es pensa que numeraven els anys a l’antiga Roma i explicar 
posteriorment la datació anual romana (informació a l’annex). També es pot 
formular en forma d’enigma: “Uns arqueòlegs han trobat a una excavació unes 
monedes antigues romanes on es veu escrit que van ser encunyades a l’any 
145 abans de Crist, però els especialistes del MHCB, s’han adonat ràpidament 
que són falsificacions. Com s’ho han fet?” 

 

 Observació del vídeo d’inici de l’exposició (creixements demogràfics i 
superfície de la ciutat)[aquesta proposta s’ha de concretar a partir d’una 
revisió més atenta del vídeo] 

 

 Observació delVas de Vicarello on hi ha representada la ruta des de Cadis 
fins a Roma amb les distàncies en milles i numeració romana. És interessant 
mostrar un mapa de la Via Augusta (que en el tram català sembla que es 
correspon amb la indicada al vas) i comparar-lo amb el traçat de vies actuals 
com la N-340, N-II o la AP-7. Aquesta comparació, que també es pot deixar per 
l’estona de taller, i fer-la amb la superposició de dues imatges (una d’elles 
transparent) on, a més, es puguin comparar els noms actuals i els antics 
d’algunes de les ciutats de l’itinerari; si més no, del tram català 

 

 Nombres, dates. Buscar inscripcions amb dates per observar els noms dels 
mesos, les numeracions romanes i les datacions dels anys. 

 

 Construcció. Observació de les col·locacions dels maons i carreus en la 
construcció dels murs. S’ha de fer observar que aquesta forma de construir 
evita “línies de fractura” verticals (línies que travessin el mur verticalment de 
costat a costat). Molts nens i nenes també fan servir aquest mètode amb jocs 
de construcció tipus lego. Es pot veure que existeixen línies de fractura 
horitzontals però aquestes no influeixen en la solidesa del mur ja que les 
pressions importants són, bàsicament, verticals. 
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Mur sense fractura vertical Mur amb fractura vertical 

 

 

 

 
 

 

 Paviment. Observació del terra amb mosaic semblant a l’Opus spicatum. 
Aquest mosaic no té línies de fractura de cap tipus (No hi ha cap línia recta que 
travessi el mosaic de punta a punta sense trobar-se cap rajola que la talli). 
També es pot veure que per poder construir un mosaic, com el que es veu en 
aquest terra del museu, la raó entre l’amplada i la llargada de la rajola ha de 
ser 1:3. 

 

 

 

 

 

 

 Mosaics. Observació dels mosaics de terra 1 i 2 que es treballaran 
posteriorment al taller. 

 

 

 
 

 

 

mosaic 1 mosaic 2 
 

 Jocs i daus. Observació de la vitrina on hi ha daus, tabes i algun tauler de 
jocs. Explicar per a què servien les tabes. També es pot mirar el tauler de 
metacrilat del joc del marro. És un joc que ja es troba en algun temple egipci i 
que encara es juga avui dia. 
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Taller 
 
Fem propostes generals sobre aspectes que es podrien treballar al taller 
 

 Calendari 
 

1. Activitat sobre els noms dels mesos. Es pot fer aparellar el nom de 
cada mes amb el seu significat sobre un plafó enganxant targetes amb 
“significats” (i després anotant-ho al quadern). Al plafó es poden donar 
els noms dels mesos desordenats. Aquí els presentem amb l’ordre del 
calendari romà. 

 

Mes Significat Mes Significat Mes Significat 

Març 
Mart (déu 

de la 
guerra) 

Juliol 
Juli César 

(emperador 
romà) 

Novembre 
Novè mes 

 

Abril 

Aperire1 
(obrir-se, els 
brots de les 
plantes a la 
primavera) 

Agost 

Octavi 
August 

(emperador 
romà) 

 

Desembre Desè mes 

Maig 

Maia 
(deessa de 
la fertilitat) 

 

Setembre Setè mes Gener 
Janus (déu 
que tenia 

dues cares) 

Juny 
Juno 

(deessa de 
la Lluna) 

Octubre Vuitè mes Febrer 
Februarius 
(mes de la 
purificació) 

 
Es pot fer observar que els nombres que representen els noms dels 
mesos de setembre, octubre, novembre i desembre (7, 8, 9 i 10) , no 
coincideixen amb les numeracions actuals (hi ha un desplaçament de 
dos mesos: 9, 10, 11 i 12). Es demana quin hauria de ser el primer mes 
de l’any romà per a que quadressin els nombres (el primer mes romà és 
el març) i es fa veure que té relació amb l’equinocci i l’entrada de la 
primavera (el naixement: aperire, maya). També es pot parlar d’altres 
festes, religioses o paganes, relacionades amb els solsticis i els 
equinoccis.  

 
2. Activitat sobre el repartiment dels dies entre els mesos de l’any. El 

mes és una unitat de temps relacionada aproximadament amb el cicle 
lunar i, de forma més exacta, amb el cicle zodiacal (constel·lacions 
dominants en el pla de l’eclíptica durant la translació de la Terra). Si 

                                                 
1 L’origen d’aquest nom no està del tot clar. També es pensa que ve de l’etrusc apru que es correspondria 

amb la deessa Venus 
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repartim els 365 dies de l’any en 12 mesos obtenim mesos de 30 dies i 
en sobren 5. Es pot estudiar un repartiment més lògic (amb un plafó i 
explicant que quan es va fer la reforma juliana2 del calendari es van 
redistribuir perquè el mes de juliol (nom amb que es va reanomenar el 
mes quintilis  en honor a Juli Cèsar) quedés en 31 dies en comptes de 
30 (i es va treure del que en aquell moment era el darrer mes, febrer). 
Després s’ha d’explicar la modificació de la quantitat de dies del mes 
d’agost que es va fer 40 anys més tard, quan el mes sextilis, es va 
reanomenar august en honor de Cèsar August i que havia de tenir tants 
dies com el corresponent a Juli Cèsar. Per acabar es pot esbrinar si els 
i les alumnes coneixen trucs mnemotècnics per recordar els dies que té 
cada mes. Si no és així es poden explicar. 

 

Mes 
Possible distribució 

lògica 
Distribució Juliana (1) 

Distribució Juliana (2) 
(40 anys posterior) 

Març 30 31 31 

Abril 31 30 30 

Maig 30 31 31 

Juny 31 30 30 

Juliol 30 31 31 

Agost 31 30 31 

Setembre 30 31 30 

Octubre 31 30 31 

Novembre 30 31 30 

Desembre 31 30 31 

Gener 30 31 31 

Febrer 30 29 28 

 
 

3. Anys de traspàs. El calendari julià va introduir l’any de traspàs per 
compensar les 6 hores d’excés de l’any natural (solar) sobre l’any civil 
(oficial). El fet és prou conegut per l’alumnat. Es podrien introduir al 
quadern algunes instruccions de càlcul per saber si un any és de 
traspàs o no, però atenent a la reforma posterior introduïda pel 
calendari gregorià. (més informació a l’annex) Per exemple calcular 
quins d’aquests anys són de traspàs: 1873, 1992, 1800, 2000... o també 
demanar quin va ser el darrer any de traspàs i quin serà el proper. 
També es poden explicar anècdotes referides als moments de reformes 
dels calendaris (wen proposem a l’annex) o mostrar altres calendaris 
diferents com el musulmà, el xinès, l’hebreu... 

 

 Càlculs de mesures 
 

1. Una unitat de longitud romana és el peu (que variava entre els 29 i els 
30 cm actuals segons la zona; el seu valor mitjà és 0,2957 m). Un dels 
múltiples és el passus (la passa) que té 5 peus (1,4785 m) . Es pot 
comprovar fent caminar a un/a alumne/a sobre una passa pintada al 
terra que és un pas exagerat. Si es discuteix es pot descobrir que la 

                                                 
2 El calendari julià es va instaurar a l’any 46 a.n.e per corregir el desfasament que hi havia entre el 

calendari oficial i el “calendari real solar” degut a no haver tingut en compte que l’any astronòmic és sis 

hores més llarg de 365 dies. Es donava el cas de que les dates calendàriques de canvi d’estació no es 

corresponien amb els canvis reals d’aquestes. L’any en que es va implantar el nou calendari es va allargar 

en 90 dies per tornar a fer coincidir “temps oficial” i “temps solar”. Va ser anomenat “l’any de la 

confusió”.  
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passa romana són dues passes nostres: la distància que fa un peu fins 
que es torna a posar a terra. La “passa simple” es deia gradus. 

 
2. Una altra mesura és la milla que són mil passes (1478,5 m) i que es 

marcava a les vies amb els miliaris3. 
 

3. Ara podem calcular la distància en milles romanes i després en 
quilòmetres entre Dertosa i Gerunda segons les dades del Vas de 
Vicarello. Es podria fer una taula com la següent i després comparar els 
resultats amb les distàncies actuals per carretera. 

 

Taula de treball del Vas de Vicarel·lo4 

Ciutat 
Distàncies en  milles  i 

numeració actual 

Dertosa  

 
XVII  

Triacapita  

 
XX  

Subsaltu  

 
XXV  

Tarracone  

 
XVI  

Palfuriana  

 
XIII  

Antistiana  

 
XVII  

Adfines  

 
XX  

Arragone  

 
XVII  

Praetorio  

 
XV  

Saeterras  

 
XV  

Aquisvoconis  

 
XII  

Gerunda  

TOTAL  

 

                                                 
3 Podem comparar la milla romana i l’anglosaxona, que és una mica més llarga: 1609,344 m. També 

podem fer referència de la milla nàutica que té una longitud de 1852 metres i que es correspon 

exactament a la mesura d’un minut d’arc de meridià terrestre. 
'60

360º

 terrestremeridià










 

4 S’ha de mirar si coincideix amb la del museu. Aquestes dades estan tretes d’un dels exemples de 

http://web.jet.es/gzlarias/textos/apolinares.htm 
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Distància Dertosa-Gerunda 
en  milles  i numeració 

actual 

Distància transformada a 
quilòmetres 

(distància x 1,4785) 
Distància AP-7 

  272 km 

 
4. Es pot mostrar un mapa on se superposin el traçat Tortosa-Girona de la 

Via Augusta i el de les carreteres actuals (N-340, AP-7, N-II) (es pot fer 
superposant transparències on també hi constin els noms actual 
d’algunes de les ciutats romanes que surten al vas) 

 

 
 

 La dificultat de calcular amb els nombres romans (l’àbac romà) 
 

A l’activitat anterior hem hagut de canviar els nombres romans a nombres 
actuals per tal de calcular. La pregunta és clara: si els nombres romans no 
servien per fer operacions, com es calculava? La pròpia paraula “calcular” dóna 
la pista. Els calculi romans són “pedretes”, per tant calcular vol dir moure 
pedres. Els càlculs romans es feien amb àbacs. Es pot fer una activitat 
d’aprendre a sumar amb àbacs similars als que feien servir els romans. (Es pot 
llegir una fitxa de treball al document adjunt abac_roma.pdf). 
 
Tanmateix també es pot considerar la possibilitat d’explicar o repassar la 
numeració romana que no sempre és tan dominada per l’alumnat com ens 
pensem, sobre tot quan es tracta d’escriure nombre grans5. 

 
 

                                                 
5 Es pot veure una pàgina web amb activitats sobre numeració romana a 

http://www.xtec.cat/~jjareno/calculus/escriure/activitats/additives_2/addi_sum_4.htm 

També es pot veure l’arxiu adjunt numeracio_romana.pdf 
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 Rectangle sense fractures 
 

Durant la visita s’ha vist el que són “línies de fractura” en la construcció dels 
murs. També s’ha vist un paviment que no en tenia cap fent una distribució a 
l’estil de l’Opus spicatum romànic. Però aquesta disposició no queda 
perfectament tancada entre els dos costats d’un rectangle sense tallar cap maó 
o rajola. Es pot proposar el problema de construir un rectangle amb maons 2x1 
(com les fitxes de dòmino) sense línies de fractura ni verticals ni horitzontals. 
Es pot investigar la recerca del rectangle mínim. Aquesta activitat pot ser 
manipulativa amb peces rectangulars (2x1). La solució mínima és un rectangle 
de 6x5 amb quinze peces: 

 

 

 
  

 Construcció de mosaics 
 
Els mosaics es poden construir utilitzant els moviments bàsics en el pla que no 
alteren les mesures (translacions, girs i simetries). Es pot intentar reconstruir els 
dos mosaics del museu de dues maneres diferents (que es podrien aplicar a 
primària i a ESO respectivament): 
 

o A partir de les formes bàsiques 
o A partir del fragment mínim (del mòdul del mosaic) 
 

Per fer-ho de la primera manera caldria tenir una quantitat suficient de peces com 
les que s’indiquen als gràfics (caldria pintar les peces amb colors similars als dels 
mosaics del museu): 
 

M
o
s
a

ic
 

 

 

 

 

P
e
c
e
s
 

 

 

 

 

 
Per fer-ho a partir del mòdul mínim s’ha de tenir una quantitat suficient de les 
següents peces. Hem pintat les dues cares de la peça perquè anvers i revers han 
de tenir dibuixos simètrics. Omplint les zones amb els colors corresponents el 
mosaic és més fàcil de muntar. 
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Tots dos mosaics tenen quatre eixos de simetria clars que permeten observar 
com, posant un mirall de forma adequada, la imatge de conjunt no queda 
afectada. El mirall es pot col·locar verticalment, horitzontalment i en angles de 
45º. 
 
L’activitat pot prosseguir observant com, amb un llibre de miralls formant un 
angle de 45º, es pot reconstruir tot el mosaic a partir d’una sola de les peces 
del mòdul. 
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Mosaic 1 Mosaic 2 

mirall
 

mirall
 

 
 

 Explicar jocs 
 

1. Tabes. Les tabes (ós astràgal d’alguns animals, molt habitualment es fa 
servir el d’ovelles, cabres o porcs) s’han fet servir com a daus a moltes 
cultures i encara avui hi ha molts jocs infantils o d’adults que els fan servir 
com a material. Hi ha  jocs que no depenen de l’atzar sinó de l’habilitat per 
recollir-les al vol o d’encertar en tirar-les a un gerro; també es feien servir en 
endevinació (astragalomància). Una de les característiques de les tabes és 
que actuen com a daus de quatre cares no equiprobables (degut a la seva 
forma irregular). Es pot ensenyar algun joc romà amb tabes o fer un estudi, 
entre tot l’alumnat del taller, de les probabilitats de cada cara. Es pot dividir 
el taller en petits grups i que cada grup faci 20 tirades i anoti la cara que ha 
sortit. Després es recullen les dades de tot el taller i es calcula la 
probabilitat experimental que s’ha obtingut. (Fins i tot amb un full de càlcul 
es poden anar acumulant les dades de tots els alumnes dels diferents grups 
que vagin passant pel taller) Finalment es pot mirar, segons la forma de la 
taba, per què unes cares surten més que altres. 

 
Un dels joc més populars era el Iactus Veneris (la tirada de Venus) que 
s’explica a l’annex. En aquest joc, i tal com es veu al dibuix inferior, cada 
cara tenia un nom i un valor numèric diferent. Com a opció també es pot 
optar per jugar una estona al taller. 

 

 
 

2. Marro de nou. És una versió del tres en ratlla que avui encara es juga. La 
referència més antiga la troben al temple de Qurna a l’Egipte (1400 a.n.e.) i 
sabem que a l’antiga Roma es jugava. Es podrien ensenyar les regles i 
regalar un petit tauler en cartró al final del taller o explicar les regles al 
quadern de treball. 
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Annexos 
 

Datació anual romana 

 
Convivien dos sistemes: 
 

 Els historiadors comptaven des de la fundació de Roma. Així la fundació de 
Barcino correspondria a l’any 738 a.u.c (ab urbe condita, “des de la fundació de 
la ciutat (de Roma)”. 

 

 Administrativament s’anomenaven segons els cònsols o monarques. La 
fundació de Barcino seria l’any 12è d’Octavi August.6 

 
Es pot intentar que els i les alumnes facin aquests càlculs donant les dades 
necessàries (any de fundació de Roma, any de coronació d’August i any de fundació 
de Barcino) 
 

Calendari 

 
Sobre el significat de la paraula calendari: A l'antiga Roma hi havia el costum de 
convocar la població cada principi de mes per anunciar la data que la Lluna entraria en 
el seu primer quart. En llatí la paraula calare significa “cridar, convocar”, per aquest 
motiu es deia calendas al primer dia del mes, i calendarium a tot el sistema 
d'organització del temps. El mot almanac ve de l’àrab al-manach que es refereix al 
“cercle zodiacal” o “cercle dels mesos” 
 

                                                 
6 Aquest any i l’anterior s’haurien de confirmar. 
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 Sobre el significat de la paraula bixest: Quan es va introduir el calendari 
Julià es va decidir que el “dia de més” que s'havia d'afegir cada 4 anys s'afegís 
entre el 23 i el 24 de març i va ser anomenat bisextus dies calendas Martiis i de 
bisextus (o sisè dia repetit) ve la paraula “bixest” (encara que, en català, 
acostumem més a dir-ne “any de traspàs”)7. 

 

 Anècdotes sobre canvis de calendari 
 

1. Quin va ser l’any més llarg? I el més curt? 
 

Les reformes del calendari sempre han dut complicacions diverses que no 
sempre han estat ben acceptades per la població. 

 
o l’any més llarg va ser el 46 a.C. i va durar 90 dies més que l'any normal: 

445 dies en total. Va ser l'any de la instauració del calendari Julià i es va 
fer així per corregir el calendari i fer-lo coincidir altra vegada amb el cicle 
solar, ja que els equinoccis s'havien desfasat molt. Se li va dir “l'any de la 
confusió”. 

 
o quan es va imposar el calendari Gregorià8, que va corregir el Julià, es 

van haver d'eliminar 10 dies. Casualment, Teresa d'Àvila va morir el dia 
del canvi, el dijous 4 d'octubre del 1582, i va ser enterrada  l'endemà: 
divendres 15 d'octubre del mateix any. 

 
o el Calendari Gregorià va ser adoptat a la Gran Bretanya i les seves 

colònies molt més tard, l'any 1752. Aleshores el desfasament entre els 
dos calendaris era d’11 dies que es van haver de suprimir. Hi va haver 
grans aldarulls als carrers perquè es “retornessin els dies robats”9.  

 
o altres anys curts van ser deguts a canvis en la decisió sobre quin era el 

1r dia de l'any. Per exemple a Anglaterra el canvi d'any es feia el 25 de 
març (més o menys amb l'entrada de la primavera). Quan es va introduir 
el calendari gregorià es va passar el principi d'any a l’1 de gener, amb la 
qual cosa va quedar un any de 9 mesos. 

 
 

2. Confusions de dates 
 

La diferència entre les dates segons els calendaris Julià i Gregorià va variant 
amb el temps. Els 11 minuts i 14 segons que compta de més cada any l'any 

                                                 
7 El noms romans dels dies feien referència a la quantitat de jornades que faltaven per una data 

determinada (els idus, les nones i les calendes). El dia de traspàs es col·locava entre el sextus i el quintus 

dies anteriors a les calendes de març; d’aquí que aquest dia especial rebi el nom de “segon sisè dia”, bi-

sextus. 
8 La reforma del calendari julià, proposada pel Papa Gregori, va entrar en vigor a l’any 1582. Tractava de 

corregir els 11 minuts i 14 segons de durada de l’any solar que el calendari julià no va tenir en compte i 

que amb el pas dels segles havia tornat a desajustar el calendari astronòmic amb l’oficial. Aquest 

calendari gregorià no va ser acceptat immediatament per tots els països. Potser seria interessant mostrar 

un mapa on es vagi mostrant diferent èpoques d’adopció. Pensem, per exemple, que a Turquia no es va 

admetre fins l’any 1927. 
9 Al quadre An Election Entertainment de William Hogarth’s es veu un home que ha tornat ferit de la 

manifestació contra el canvi de calendari. A la pancarta que te deixada a terra es veu el text “Give us our 

Eleven days”, “doneu-nos els nostres onze dies”. Es pot veure el quadre a la pàgina 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/William_Hogarth_028.jpg 
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Julià fa que aquest s'avanci un dia al Gregorià cada 128 anys. El calendari 
Gregorià va ser introduït el 1582 però no va ser adoptat al mateix temps per 
tots els països (per exemple Turquia no ho va fer fins el 1927), la qual cosa ha 
provocat molts errors amb les dates. Aquí tenim alguns exemples:  

 
o Dos dels escriptors més importants de la història de la literatura, William 

Shakespeare i Miguel de Cervantes, van morir en la mateixa data, el 23 
d'abril de 1616, però amb 11 dies de diferència. Per a Shakespeare la 
data corresponia al calendari Julià que se seguia a Anglaterra, i per a 
Cervantes segons el Gregorià que s'havia adoptat des del primer 
moment a Espanya (adopció que, segurament, va ser més per 
obediència al Papa que no per convenciment científic). 

 
o S’explica que George Washington, que havia nascut un 11 de febrer 

Julià, va canviar la seva data d'aniversari al 22 de febrer Gregorià per 
continuar-ho celebrant el mateix dia. 

 
o La revolució russa del 1917 es coneix com la “Revolució d'Octubre” però 

a l'antiga U.R.S.S. la commemoraven el 7 de novembre. Això és així 
perquè la revolució es va produir en un Octubre “Julià” i una de les 
primeres coses que va fer el govern revolucionari en arribar al poder va 
ser implantar el calendari Gregorià que va desplaçar les dates 13 dies.  

 
3. Com saber si un any és de traspàs 

 
Els anys de traspàs són múltiples de 4. Per tant si la divisió de l’any en 
qüestió entre quatre dóna exacta l’any, en principi és de traspàs. Hi ha 
algunes excepcions introduïdes per la reforma gregoriana: si l’any acaba en 
dos zeros i les xifres anteriors als dos zeros no són mútiples de 4 no serà 
anys de traspàs tot i ser múltiple de quatre. Així el 1300, el 1400, el 1500, el 
1700... o el 2100 no són de traspàs (perquè 13, 14, 16 o 17 no són múltiples 
de 4). En canvi el 1600, el 2000 o el 2400 sí que ho son (perquè 16, 20 o 24 
sí que són múltiples de 4). 

 

Àbac romà 

 
Veure document adjunt abac_roma.pdf. 

Joc del Iactus Veneris 

 
Era un dels jocs preferits d’August. Cada jugador posava un denari al pot. Després es 
tiraven quatre tabes a la vegada. Per cada canis (planum) o senio (tortuosum) s’afegia 
una moneda al pot. Si s’obtenia un iactus veneris (la tirada de Venus), jugada que 
consistia a treure les quatre cares diferents, es retiraven totes les monedes del pot. 
Segurament hi havia altres jugades amb premis diferents. 
 

Joc del marro 

 
Veure document marro.pdf. 


