
AVÍS
• Cal estar a les 17 hores a l’entrada del parc.

• Un grup (25 persones)entrarà a aquesta hora i un 
altre (la resta) a les 5.15 h

• Cal imprimir-se el mapa detallat del parc 
(diapositiva 5).

• Portar quelcom per escriure (llibreta) 

• Preparats per fer fotografies.

• Dintre el parc hi ha algunes fonts d’aigua potable.



SORTIDA

PARC DEL LABERINT D’ HORTA

CARME BURGUÉS I ROSER CODINA









El palau neo-àrab, incloent la torre, conté elements geomètrics interessants, com polígons, 
corbes, cossos, simetries i sanefes. 



En el recorregut hi ha diverses fonts que 
presenten formes interessants, la majoria 
cilindres. Esbrinar mesures no accessibles 
pot ser un repte.



El parc es ple d’elements decoratius que son 
pilars amb composicions de formes 
volumètriques: prismes i troncs de piràmides.



Algunes de les formes son de revolució, semblants a gerres i ous.



En els templets, les escales, les baranes veiem patrons de repetició, podem 
calcular alçades, inclinacions, volums,... 



En la porta xinesa i sota el laberint es troben reixes o ornaments que mostren polígons 
diversos i simetries. Reproduir els dissenys planteja reptes interessants.



Les escales al final del jardí dels boixos son simètriques, també hi podem veure 
formes de revolució, sanefes per translació. Podem calcular alçades i angles.



Hi ha basses i zones per plantar  de 
forma circular. Permeten càlculs 
indirectes de diàmetres, superfícies 
i volums.



Altres basses son poliedres. Determinar el tipus 
prenent mides, el volum d’aigua que hi cap.
El safareig, darrera el pavelló neo-clàssic està buit 
actualment. Es un repte calcular la fondària i el volum 
d’aigua que hi cap.





El laberint permet un treball interessant de grafs i de representació. Es pot 
demanar que vagin fent un gràfic que expliqui per on van passant i els camins 
que cal refusar. Després donar-li a un altre company el gràfic perquè pugui fer el 
camí fins al centre sense errar cap opció de camí. Tot plegat sense el dibuix del 
laberint!

Després buscar a internet alguns dels algorismes coneguts: el de la mà dreta, el 
de Tremoux ,... i assajar-los en una representació del laberint



En resum, podem:

• Localitzar i classificar figures. Implica determinar 
la forma i donar nom

• Fer un graf del laberint. Estratègies per trobar el 
centre: algorismes

• Mesures (a ull o prenent-les) de distàncies, radis 
de fonts circulars , alçades, ...., càlculs de volums 
(dipòsits o estanys), càlcul d’àrees, ..., pendents, 
... Escales, plànols.

• Fer treball interdisciplinari (flora, ocells, història)



Un treball que hem dut a terme amb alumnat de mestre: Després d’una visita, 
on han fet fotos i dibuixos de les formes , en trien una i l’estudien a fons. El que 
han esbrinat serveix per muntar un pòster. 




